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مدير عام ال�صرطة الفل�صطينية خالل م�ؤمتره ال�صحفي يف رام اهلل )رويرتز(

•• اأبوظبي-وام:

را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  افتتح 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل 
ال�صم�  رع���اه اهلل و�صاحب  دب��ي  ال�����زراء ح��اك��م 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
امل�صلحة  للق�ات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
ماكرون  اإميان�يل  الفرن�صي  الرئي�س  وفخامة 
متحف   - اأب���ظ��ب��ي  العا�صمة  يف  ام�����س  م�صاء   -

الل�فر اأب�ظبي.
ح�صر الفتتاح .. امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 
ال�صاد�س  حممد  وامل��ل��ك  البحرين  مملكة  ملك 
اأ�صرف  حممد  والرئي�س  املغربية  اململكة  ملك 
الإ�صالمية  اأفغان�صتان  جمه�رية  رئي�س  غني 

وعدد من ممثلي الدول ال�صقيقة وال�صديقة.
ن�عه يف  اأول متحف من  اأب�ظبي  الل�فر  ويعد 
العامل العربي مبقتنياته التاريخية واحل�صارية 

النادرة وبهند�صته املعمارية الفريدة.
فريد  وفني  ثقايف  م�صهد  يف   - املتحف  ويربط 
بجذورها  العربية  منطقتنا   - الأوىل  وللمرة 
التاريخ  ع��م��ق  والعميقة  ال��ع��ري��ق��ة  احل�����ص��اري��ة 
بعامل الفن�ن والثقافة الغربية مبا يح�يه من 
تاريخها وح�صارتها.. ويلهم العامل اأجمع روؤية 
اإبداعية جمعت معاين الت�صامح واملحبة والرقي 
مبدوؤه  ح�صاري  مظهر  عرب  �ص�رها..  اأبهى  يف 
التعاون واحل�ار ور�صالته اأن العنف والإرهاب ل 

مكان له يف عاملنا وعامل اأجيالنا املقبلة.
حممد بن را�صد وحممد بن زايد والرئي�س الفرن�صي وقرينته خالل افتتاح متحف الل�فر اأب�ظبي  )وام()التفا�صيل �س3-2(

�ل�سلطة �لف�سطينية تدعو حما�س �إىل نزع �سالحها 

�ل��ت��ح��ال��ف �ل�����دويل: ت��ر�ج��ع 
�ل�سربات بالعر�ق و�سوريا 70 %

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�����ص��رب��ات اجل�ية  م��ن�����ص��ق  اع���ل���ن 
اندرو  اجل���رال  ال���دويل  للتحالف 
اجل�ية  ال�صربات  ع��دد  اأن  كروفت 
للتحالف يف �ص�ريا والعراق تراجع 
الهزائم  ب�����ص��ب��ب  وا����ص���ح  ���ص��ك��ل  يف 
ال���ت���ي م���ن���ي ب���ه���ا ت��ن��ظ��ي��م داع�������س. 
وق���ال امل�����ص���ؤول الم��رك��ي ان عدد 
ال�����ص��رب��ات ت���راج���ع ب��ن�����ص��ب��ة 60 - 
باملعدل  مقارنة  اكت�بر  يف   70%
ال�����ص��ه��ري ل��ال���ص��ه��ر ال��ث��م��ان��ي��ة او 

الت�صعة الأخرة.
ي�ؤ�صر  ال���رتاج���ع  ه���ذا  اأن  واأو����ص���ح 
امل�صاحات  جلهة  داع�����س  انهيار  اإىل 
عليها،  ي�صيطر  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة 
 4 ع��ل��ى  ���ص���ى  ي�صيطر  ي��ع��د  اذ مل 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

اأك�����������د م������دي������ر ع���������ام ال���������ص����رط����ة 
يت�جب  ان���ه  اأم�����س  الفل�صطينية 
ت�صيطر  التي  حما�س  حركة  على 
على قطاع غزة نزع �صالحها من 
اجل اجناح اتفاق امل�صاحلة الذي 
حركة  م��ع  املا�صي  ال�صهر  وقعته 

فتح.
وت���اأت���ي ت�����ص��ري��ح��ات ال���ل����اء حازم 
عطااهلل بينما بداأت ال�صروخ تظهر 
الفل�صطينية  امل�صاحلة  ات��ف��اق  يف 
الذي مت ت�قيعه ب��صاطة م�صرية 
ح�ل م�صاألة المن يف قطاع غزة.

وق�����ال ع���ط���اهلل ل��ل�����ص��ح��اف��ي��ن يف 
نتحدث  ن���ح���ن  اهلل  رام  م���دي���ن���ة 
ق��ان���ن واحد  ع��ن �صلطة واح���دة، 
و���ص��الح واح��د م��ك��ررا ت�صريحات 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي حمم�د  ل��ل��رئ��ي�����س 

عبا�س.
امكانية  ح����ل  ����ص����ؤال  ع��ل��ى  وردا 
ال�صماح لكتائب عز الدين الق�صام، 
امل�����ص��ل��ح حل���رك���ة حما�س  اجل���ن���اح 
ت�يل  عند  ب�صالحه  ب��الح��ت��ف��اظ 

قطاع  يف  ال�صرطة  على  ال�صيطرة 
غزة، اجاب عطاهلل بالنفي.

وتابع هذا م�صتحيل. كيف ميكنني 
الم��ن عندما ي�جد هناك  ت���يل 
وامل�صد�صات  ال�����ص���اري��خ  ت��ل��ك  ك��ل 

وغرها؟ هل هذا ممكن؟
ان  كيف ميكنني  وت�صاءل عطاهلل 
اأك�ن م�ص�ؤول؟ من �صيقف ويق�ل 
ان�����ا م���دي���ر ع�����ام ال�������ص���رط���ة، وان����ا 
على  اأ�صيطر  مل  ح��ال  يف  امل�ص�ؤول 

كل �صيء.

امل�صاحلة  ات����ف����اق  ي���ت���ط���رق  ومل 
الع�صكري  اجل��ن��اح  م�صتقبل  اىل 
حما�س  ورف�صت  حما�س.  حلركة 

حتى الن فكرة نزع �صالحها.
وقال عطاهلل اإن نح� 8 الف اىل 
كان�ا  ���ص��رط��ة  رج���ل  الف  ت�صعة 
�صيطرة  ق���ب���ل  غ�����زة  يف  ي��ع��م��ل���ن 
حركة حما�س عليه �صيع�دون اىل 
الندماج  ف��ك��رة  ورف�����س  عملهم. 
تق�دها  التي  ال�صرطة  ق���ات  م��ع 

حركة حما�س.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة
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من جميع أنحاء العالم 
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بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

و��سنطن: ندعم حكومة لبنان.. وحزب �هلل �إرهابي
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأعلنت اخلارجية الأمركية اأنها تدعم حك�مة لبنان لكنها تعترب حزب 
اهلل منظمة اإرهابية. واأ�صافت اأنها مل تتلق اإخطارا م�صبقا بقرار رئي�س 
اخلارجية  ت�صريح  واأت��ى  بال�صتقالة.  احلريري  �صعد  اللبناين  ال���زراء 
كلمة  يف  ا�صتقالته،  احل��ري��ري  اإع���الن  على  قليلة  اأي���ام  بعد  الأم��رك��ي��ة 

متلفزة هاجم فيها اإيران، وك�صف عن خمططات ت�صتهدف حياته.
واأكد يف كلمته اأن لإي��ران رغبة جاحمة يف تدمر العامل العربي، واأنه 
ال�صر الذي  اأن  اإي��ران، يحل اخل��راب والفنت. كما حذر من  اأينما حلت 
اإيران اإىل املنطقة �صرتد عليها. واأعلن رف�صه ا�صتخدام �صالح  تر�صله 
اهلل  تدخل حزب  اأن  اإىل  م�صراً  وال�ص�رين،  اللبنانين  �صد  اهلل  حزب 
اهلل  ح��زب  اأن  على  م�صددا  العربي،  حميطنا  مع  مب�صكالت  لنا  ت�صبب 

فر�س اأمرا واقعا يف لبنان بق�ة ال�صالح.
داعم  ب��ن  لبنان،  يف  وا�صعة  بلبلة  اأث���ارت  احل��ري��ري  ا�صتقالة  اأن  يذكر 
اأن���ه ل��ن يقبل  اأع��ل��ن رئ��ي�����س اجل��م��ه���ري��ة اللبنانية  وراف�����س ل��ه��ا. وق���د 

ال�صتقالة قبل اأن يلتقي احلريري ويقف على اأ�صبابها وظروفها.
يف حن اعتربت ال�صع�دية على ل�صان وزير الدولة ل�ص�ؤون اخلليج ثامر 

ال�صبهان حك�مة لبنان حك�مة معادية ب�صبب ميلي�صيات حزب اهلل. 
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•• عوا�صم-وكاالت:

اليمن،  يف  ال�صرعية  دع��م  اأج��ل  م��ن  التحالف  ط��ران  �صّن 
يف  و�صالح  احل���ث��ي  ميلي�صيات  م���اق��ع  على  مكثفة  غ���ارات 

مناطق خمتلفة؛ مبا فيها العا�صمة �صنعاء.
11 م��ن قادة  ب���اأن  الإرب��ع��اء  اأم�����س  واأف����ادت م�صادر حملية 
امليلي�صيات لق�ا حتفهم خالل املعارك التي تدخل اأ�صب�عها 

الثاين بنهم �صرق �صنعاء.
21 مقاتاًل  اأن  اأك��دت م�صادر ع�صكرية،  تعز،  ويف حمافظة 
لق�ا حتفهم يف  النقالبية  من ميلي�صيات �صالح واحل�ثي 

جبهات القتال مبحافظة تعز خالل الي�من املا�صين.
وقالت م�صادر حملية اأم�س الأربعاء، اإن الغارات ا�صتهدفت 
الرئا�صة،  دار  يف  وجت��م��ع��ات  اخل��ا���ص��ة،  الأم����ن  ق����ات  مبنى 
وحم���ي���ط م���ي���دان ال�����ص��ب��ع��ن يف ال��ع��ا���ص��م��ة ���ص��ن��ع��اء. كما 
خربة  يف  وم���اق��ع  تعزيزات  التحالف  مقاتالت  ا�صتهدفت 

قطرة مبنطقة البطنة التابعة ملديرية نهم، �صرق العا�صمة 
ظل  يف  اأي���ام  منذ  م�صتمرة  م���اج��ه��ات  ت�صهد  التي  �صنعاء، 
تقدم ق�ات اجلي�س ال�طني وال�صيطرة على عدد من امل�اقع 
ال�صرتاتيجية التي كانت خا�صعة ل�صيطرة النقالبين، يف 

اإطار عملية ع�صكرية وا�صعة النطاق.
الهجمات  الأرب��ع��اء،  ام�س  الأب��ي�����س،  البيت  اأدان  ذل��ك،  اىل 
من  املدع�مة  احل�ثي  ميلي�صيات  ت�صنها  التي  ال�صاروخية 
اإيران على ال�صع�دية، م�صدداً على اأن الأنظمة ال�صاروخية 

يف اليمن مل تكن م�ج�دة قبل احلرب.
كما و�صف البيت الأبي�س الهجمات ال�صاروخية للح�ثين 

على ال�صع�دية باأنها تهديد لالأمن الإقليمي.
املتمردين  ب��اإم��داد  اإي���ران،  اتهمت  املتحدة  ال���لي��ات  وكانت 
احل�ثين يف اليمن ب�صاروخ اأطلق على ال�صع�دية يف ي�لي�، 
ودعت الأمم املتحدة اإىل حتميل اإيران امل�ص�ؤولية عن انتهاك 

قرارين ملجل�س الأمن.

وق��ال��ت ال�����ص��ف��رة الأم��رك��ي��ة يف امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة، نيكي 
اأظهرت  ال�صع�دية  عنها  ك�صفت  التي  املعل�مات  اإن  هيلي، 
اإي��راين من طراز  اأطلق يف ي�لي�/مت�ز  ال��ذي  ال�صاروخ  اأن 
)ق���ي���ام(، وو���ص��ف��ت��ه ب���اأن “ن�ع م��ن الأ���ص��ل��ح��ة ال��ت��ي مل تكن 

م�ج�دة يف اليمن قبل ال�صراع”.
تدعم  وال��ت��ي  ال�صع�دية،  تق�دها  التي  ال��ق���ات  وت�صتهدف 
احلك�مة املعرتف بها دوليا يف اليمن، احل�ثين املتحالفن 

مع اإيران.
انتهك قرارين  الإي��راين  الث�ري  اأن احلر�س  واأف��ادت هيلي 
الأ�صلحة  ب��ت��ق��دمي��ه  واإي�����ران  ال��ي��م��ن  ب�����ص��اأن  الأم����ن  ملجل�س 

للح�ثين.
واأ�صافت اأن �صاروخا جرى اإ�صقاطه ف�ق ال�صع�دية، ال�صبت، 
رمب���ا ي��ك���ن اإي����راين امل��ن�����ص��اأ اأي�����ص��ا. وت��اب��ع��ت: ن�صجع الأمم 
امل��ت��ح��دة وال�����ص��رك��اء ال��دول��ي��ن على ات��خ��اذ الإج����راء الالزم 

لتحميل النظام الإيراين امل�ص�ؤولية عن هذه النتهاكات.

م�صرع 32 من قادة امليلي�صيات يف غارات قرب �صنعاء وتعز

و��سنطن: �سو�ريخ �حلوثي على �ل�سعودية تهديد لالأمن �لإقليمي

جمل�س الأمن يجدد اإدانة الأ�صد بهجوم خان �صيخون
قو�ت �لنظام �ل�سوري تبد�أ �قتحام �لبوكمال

•• عوا�صم-وكاالت:

لالأمم  امل�صرتكة  التحقيق  اآلية  حملت  ال�ص�ري  للنظام  جديدة  اإدان���ة  يف 
م�ص�ؤولية  ال�ص�ري  النظام  الكيميائية  الأ�صلحة  حظر  ومنظمة  املتحدة 
اأبريل  اإدل��ب يف  �صيخ�ن يف  ال�صارين على مدينة خان  بغاز  الهج�م  تنفيذ 
العام احلايل والذي اأودى بحياة املئات من املدنين، معظمهم من الأطفال. 
اللجنة  رئي�س  ا�صتعر�س  تقريرها،  بنتائج  الأم��ن  جمل�س  اإحاطة  وخ��الل 
اأ�صل�ب عملها وعَدد ال�صه�د واخلرباء الذين ا�صتج�بتهم اإ�صافة  امل�صتقلة 
اإىل اآلف الأ�صرطة والت�صجيالت وال�ص�ر التي مت حتليلها لتخل�س بعدها 
اإىل حتميل النظام م�ص�ؤولية الهج�م على خان �صيخ�ن من دون اأي التبا�س 
على حد ق�له. ووجدت التحقيقات اأن الهج�م ناجم عن ق�صف ج�ي نظرا 
حلجم وطبيعة الأ�صرار التي اأحدثها وم�صاحة انت�صاره الكبرة واأن عينات 
ال�صارين التي اأخذت من امل�قع تتطابق مع خمزونات النظام التي �صلمها 
اللجنة من  �صابقا، فيما مل تتمكن  الكيماوية  الأ�صلحة  اإىل منظمة حظر 
التاأكد من اأن الطائرة التي نفذت الق�صف قد اأقلعت من قاعدة ال�صعرات 

اأو غرها ومل ت�صم اأي جهة اأو �صخ�صية داخل النظام. 
ال��ق���ات احلك�مية  ب���اأن  ام�����س،  ���ص���ري،  اأف����اد م�����ص��در ع�صكري  ذل���ك،  اىل 
العراقية  احل���دود  على  الب�كمال  مدينة  اأط����راف  اإىل  و�صلت  وال��ردي��ف��ة 
وبداأت باقتحامها. وقال امل�صدر اإن: الق�ات احلك�مية و�صلت اإىل اأطراف 
مدينة الب�كمال من جهة اجلن�بية الغربية، حيث دارت ا�صتباكات عنيفة 
مع م�صلحي تنظيم داع�س الذين و�صع�ا �ص�اتر ترابية على اأطراف املدينة 

اجلن�بية، وال�صرقية لإعاقة تقدم الق�ات.

�لد�ستورية �ل�سبانية تبطل �إعالن ��ستقالل كاتالونيا 
•• مدريد-اأ ف ب:

الد�صت�رية ال�صبانية ام�س الربعاء اعالن ال�صتقالل  املحكمة  اأبطلت 
ت�صرين  الحادي اجلانب لكاتال�نيا الذي اعتمده برملان القليم يف 27 

الول/اكت�بر كما اأعلنت متحدثة با�صمها.
ان  الق�صاة حكمهم  فيها  ا�صدر  التي  املتحدثة يف ختام اجلل�صة  وقالت 
اعالن ال�صتقالل يف 27 اكت�بر يعترب باطال وغر د�صت�ري. وابطلت 
الربملان  يف  الت�ص�يت  وعمليات  ال���ق���رارات  منهجي  �صكل  يف  املحكمة 
احادي.  �صكل  املنطقة يف  انف�صال  اع��الن  اىل  والتي هدفت  الكاتال�ين 
وكانت حظرت اجراء ال�صتفتاء يف القليم معتربة انه يع�د اىل جممل 

ال�صعب ال�صباين التعبر عن راأيه يف ق�صايا مت�س ال�صيادة ال�طنية.

�جلي�س �لإ�سر�ئيلي يعزز  قو�ته 
تقليدي  غري  ع�سكري  بعتاد 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�صف جي�س الحتالل الإ�صرائيلي، 
ام�س الأربعاء، عن البدء بت�صنيع 
�صاروخ جديد دقيق الت�جيه من 
ط����راز ج��ي��ل مي��ك��ن اإط���الق���ه من 
نطاقات  اإىل  وال��رب  والبحر  اجل� 
ي�صل مداها لنح� 30 كيل�مرًتا، 
اإنتاج األف وحدة منه  على اأن يتم 

يف املرحلة الأوىل.
وذك����ر م���ق��ع وال�����ال  ال���ع���ربي اأن 
من  ي�صعى  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س 
ال�ص�اريخ،  الن�ع من  ه��ذا  خ��الل 
الع�صكرية  ال����ق�����ة  زي��������ادة  اإىل 
خا�صة  ال����دف����اع����ي����ة،  ل�����ح����دات����ه 
اجلن�د  قدرة  لزيادة  امل�صاة،  ق�ات 
تنفيذ  من  ومتكينهم  الهج�مية، 
جمم�عات  ���ص��د  اأو����ص���ع  م��ه��م��ات 
واحل�ص�ل  الأه���داف،  من  وا�صعة 
على اأهداف تكتيكية والقدرة على 
اأن�����اع خمتلفة من  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 

الأ�صلحة املدرعة.

مظاهرة لالنف�صالين يف بر�صل�نة تطالب باطالق امل�ص�ؤولن يف كتال�نيا

نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي والرئي�س الفرن�صي يفتتحون متحف اللوفر اأبوظبي  بح�صور عدد من قادة الدول ال�صقيقة وال�صديقة 
حممد بن ر��سد: �ملتحف ميثل قدرتنا على حماربة �لظالم بالنور و�جلهل بالفنون و�لنغالق بالإبد�ع 
حممد بن ز�يد: �للوفر �أبوظبي عالمة مهمة يف �لتاريخ .. ور�سالتنا �أننا قادرون على �سنع �لأمل ل�سعوب �ملنطقة

ماكرون: �لمار�ت نقطة �لتقاء �لعاملني �لغربي و�لعربي 
وملتقى �ل�سعوب و�حل�سار�ت و�ل�سديق �لأقرب لأوروبا
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اأخبـار الإمـارات

نائب رئي�س �لدولة وويل عهد �أبوظبي و�لرئي�س �لفرن�سي يفتتحون متحف �للوفر �أبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

اف��ت��ت��ح ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حممد 
بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي )رعاه 
اهلل( و�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 
نائب  اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
القائد الأعلى للق�ات امل�صلحة وفخامة 
ماكرون  اإمي��ان���ي��ل  الفرن�صي  الرئي�س 
 - اأب�ظبي  العا�صمة  يف  ال��ي���م  م�صاء   -

متحف الل�فر اأب�ظبي.
 ح�صر الفتتاح .. امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين وامللك 
املغربية  اململكة  ملك  ال�صاد�س  حممد 
وال��رئ��ي�����س حم��م��د اأ���ص��رف غ��ن��ي رئي�س 
وعدد  الإ�صالمية  اأفغان�صتان  جمه�رية 
من ممثلي الدول ال�صقيقة وال�صديقة.

اأول متحف  اأب���ظ��ب��ي(  )ال��ل���ف��ر  وي��ع��د 
مبقتنياته  العربي  العامل  يف  ن�عه  من 
ال���ت���اري���خ���ي���ة واحل���������ص����اري����ة ال�����ن�����ادرة 

وبهند�صته املعمارية الفريدة.
ويربط املتحف - يف م�صهد ثقايف وفني 
فريد وللمرة الأوىل - منطقتنا العربية 
بجذورها احل�صارية العريقة والعميقة 
والثقافة  الفن�ن  ب��ع��امل  ال��ت��اري��خ  عمق 
تاريخها  م����ن  ي���ح����ي���ه  مب����ا  ال���غ���رب���ي���ة 
اأجمع  ال���ع���امل  وي��ل��ه��م  وح�������ص���ارت���ه���ا.. 
الت�صامح  معاين  جمعت  اإبداعية  روؤي��ة 
اأبهى �ص�رها.. عرب  واملحبة والرقي يف 
مظهر ح�صاري مبدوؤه التعاون واحل�ار 
ور�صالته اأن العنف والإرهاب ل مكان له 

يف عاملنا وعامل اأجيالنا املقبلة.
وال�صم�  اجل����الل����ة  اأ�����ص����ح����اب  وك������ان   
اإىل  �صابق  وقت  و�صل�ا يف  قد  احل�ص�ر 
ال�صعديات..  يف  ال��ل���ف��ر  م��ت��ح��ف  م��ق��ر 
حيث كان يف ا�صتقبالهم �صاحب ال�صم� 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب 
ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�صم�  حاكم دبي )رعاه اهلل( و�صاحب 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  اأب����ظ���ب���ي  ع��ه��د 

للق�ات امل�صلحة.
وقد قام �صي�ف املتحف بج�لة تفقدية 
ال��ت��ي ت�صم  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ق��اع��ات  �صملت 
جمم�عة وا�صعة من املقتنيات والتحف 
الفريدة من خمتلف احلقب التاريخية 
التي مرت بها الب�صرية بدءا من القطع 
الأعمال  اإىل  و�ص�ل  القدمية  الأث��ري��ة 
للمتحف  خ�صي�صا  امل�صممة  املعا�صرة 
والتي ت�صلط ال�ص�ء على حماور واأفكار 
عاملية تعك�س اأوجه الت�صابه بن خمتلف 

الثقافات واحل�صارات ح�ل العامل.
التحف  اأق���دم  املتحف  ج�لة  وت�صمنت 
ق��ن��اع جنائزي  ال��ف��ن��ي��ة م��ن��ه��ا  وال��ق��ط��ع 
ال�صن  ����ص���م���ال  م����ن  ذه���ب���ي  ب����رون����زي 
حجريا  ومتثال   ، م  ق   1152-907
ع���ام من   8000 ع��م��ره  يبلغ  ب��راأ���ص��ن 
وي�صمى  الأردن��ي��ة  العامة  الآث���ار  دائ���رة 
متثال )عن غزال( و)ن�صل فاأ�س( من 
متحف العن ال�طني يع�د تاريخه اإىل 
الثاين  1600 ق م، ومتثال لرم�صي�س 
قبل   1213-1279( م�صر  فرع�ن 
امليالد( وتنن جمنح من �صمال ال�صن 

امليالد. قبل   250-450
التجارة  ال��ع��امل��ي��ة وط����رق  الأدي������ان  اأم����ا 
وحتف  بقطع  فتمثلت  النا�صئة  العاملية 
ف��ن��ي��ة م���ث���ل ك���ت���اب م���ق���د����س ق����ط���ي يف 
واأ�صد   )1280-1250( جم��ل��دي��ن 
)م��اري-ت�����ص��ا( م��ن ج��ن���ب اإ���ص��ب��ان��ي��ا اأو 

جن�ب اإيطاليا )1200-1000(.
من  امل��ع��ارة  الأع��م��ال  جمم�عة  وت�صمل 
)جميلة  ل����ح���ة  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  امل���ت���اح���ف 
احل��������داد( ل��ل��ف��ن��ان ال���ع���امل���ي ل���ي����ن���اردو 
و)�صراع  الل�فر  متحف  من  دافين�صي 
-1797( ودام�ك�صن(  كروغا�س  بن 

كان�فا  اأن��ط���ن��ي���  ل��ل��ف��ن��ان   )1803
ونابلي�ن ب�نابرت القن�صل الأول عابرا 
ل���ي دافيد  الأل���ب للفنان ج��اك  ج��ب��ال 
فر�صاي  لق�صر  ال���ط��ن��ي  امل��ت��ح��ف  م��ن 
وت����ري����ان�����ن. وت��������ص���ح ه�����ذه الأع����م����ال 
امل���ت���غ���رة ع���ن العامل  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
القرن  ال���ذي ظهر يف  وال��ف��ن احل��دي��ث 

الثامن ع�صر.
يف  املعرو�صة  الفنية  القطع  وت�صمنت 
)اأمر  والع�صرية  احلديثة  املجم�عات 
الرتكي  للر�صام  ال��درا���ص��ة(  اأث��ن��اء  �صاب 
عثمان حمدي باي )1878( و )�ص�رة 
ذاتية( لفين�صنت فان غ�خ امل�صتعارة من 
يت�صارع�ن(  و)ف��ت��ي��ة  اأور���ص��ي��ه  متحف 
 )2 رق��م  و)امل�صي  غ���غ��ان  ب���ل  للر�صام 
وهي جمم�عة من ال�ص�ر ف�ت�غرافية 
لعر�س من )1983( للفنان الإماراتي 

ح�صن �صريف.
حممد  ال�صيخ  ال�صم�  ���ص��اح��ب  واأل��ق��ى 

بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي )رعاه 
اهلل( كلمة قال فيها: اأ�صحاب اجلاللة 
الكرمي  احل�ص�ر  وال�صم�..  والفخامة 

.. ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
دولة  اأر����س  م��ن  ونحييكم  بكم  ن��رح��ب 
اأب�ظبي  ع��ا���ص��م��ت��ن��ا  وم����ن  الإم���������ارات 
عا�صمة الثقافة والفن واملعمار والإبداع 
الإن�صاين .. كما نرحب بكم وبالعامل يف 
احل�صاري  امل��ع��ل��م  ه���ذا  ال��ل���ف��ر  متحف 
لالإرث  اأب�ظبي  ت�صيفه  ال��ذي  الفريد 

الإن�صاين.
ال�صيدات وال�صادة.

����ص���ه���دت م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ق���ب���ل اأك��������ر من 
4000 عام قبل امليالد ن�صاأة احل�صارة 
اإحدى  ال��راف��دي��ن  وادي  يف  ال�ص�مرية 
واعتقد   .. ال����ع����امل  ح�������ص���ارات  اأق�������دم 
ال�ص�مري�ن اأن ال�صماء املمتدة ف�قنا هي 
قبة كبرة واأن الأر�س حتتها م�صطح به 
مرتفعات.. ثم جاءت احل�صارة البابلية 
قبة كبرة  ال��ك���ن  اأن  واع��ت��ق��دوا كذلك 
ت�صر فيها النج�م والك�اكب ويحملها 

جبالن من ال�صرق والغرب.
قبة  املنطقة  ه��ذه  يف  جتمعنا  وال��ي���م.. 
جديدة.. قبة تق�ل للعامل اإننا ن�صتطيع 

اأن نلتقي ونتحاور ونتقارب.
 .. اأب�ظبي  الل�فر يف  بكم يف قبة  اأه��ال 
اأ�صحاب  ي��ح��اول  منطقة  يف  ال��ن���ر  قبة 
ح�صارتها  يرجع�ا  اأن  الظالمي  الفكر 

اإىل ع�ص�ر اجلهل والتخلف.
ال�صيدات وال�صادة.

اأب�ظبي حتفة معمارية  الل�فر  متحف 
ومفخرة ثقافية وحمطة فنية �صتجمع 
ال�صرق والغرب.. اإنه ميثل قدرتنا على 
ب���ن احل�صارات  ت���ا���ص��ل  ج�����ص���ر  ب��ن��اء 
ي��ك���ن �صراعا  اأن  ل��ه  ي��ري��دون  يف ع��امل 
على  قدرتنا  ميثل  كما  احل�صارات  بن 
حماربة الظالم بالن�ر وحماربة اجلهل 
بالإبداع  الن��غ��الق  وحم��ارب��ة  بالفن�ن 
ال��ف��ك��ري باجلمال  ال��ت��ط��رف  وحم��ارب��ة 
الب�صرية  العق�ل  اأبدعته  ال��ذي  الفني 

منذ اآلف ال�صنن.
التاريخ ه� م�صرة  ال�صيدات وال�صادة.. 
م��ت���ا���ص��ل��ة م��ن ال��ب��ن��اء احل�����ص��اري بن 
ح�صارتنا  تقم  مل   .. ال�صع�ب  خمتلف 

العربية والإ�صالمية اإل على احل�صارات 
التي �صبقتها ومل تبداأ النه�صة الأوربية 
ح�صارتنا  م�����ع  ت����ا����ص���ل���ه���ا  ب���ع���د  اإل 
نعي�س  ن���ح���ن  وال����ي�����م  الإ�����ص����الم����ي����ة.. 
واأهم  م�صرتكة  اإن�صانية  عاملية  ح�صارة 
ما ميثلها ه� متحف الل�فر يف اأب�ظبي 
والإن�صاين  ال��ف��ك��ري  ل��ل��ت��الق��ي  ك��رم��ز 

وعن�ان للت�صامح والت�ا�صل.
ل��ق��د ���ص��اه��م��ت ال���ع���الق���ات الإم���ارات���ي���ة 
ال�صرح  ه��ذا  ب��ن��اء  يف  املتينة  الفرن�صية 
عالمة  �صي�صكل  ال����ذي   .. احل�����ص��اري 
وبالنفتاح  املنطقة  يف  ف��ارق��ة  ثقافية 
العريقة  الثقافية  الفرن�صية  واخل��ربة 
وم��������ازال ه���ن���اك ال���ك���ث���ر ال������ذي ميكن 
املن�صة لي�س  اإجن��ازه.. وندع� من هذه 
فقط للح�ار والت�ا�صل بن احل�صارات 
بل للتحالف بن احل�صارات .. حتالف 
ي���ح���م���ي احل���������ص����ارة الإن���������ص����ان����ي����ة من 

اأعدائها.
ودولة الإمارات لن جتد حليفا و�صديقا 
الفرن�صية  اجل���م���ه����ري���ة  م���ن  اأف�������ص���ل 
مل�������ص���ارك���ت���ه���ا ه�����ذا ال����ه����دف الإن�������ص���اين 
الرئي�س  اأف�صل من  النبيل.. ولن جند 
الي�م  ي�صاركنا  ال��ذي  مكرون  اإميان�يل 
لإي�صال  اأب�ظبي  الل�فر  افتتاح متحف 
ر�صالة فرن�صا اإىل العامل كدولة تتج�صد 
والإخ���اء  والت�صامح  ال�����ص��الم  قيم  فيها 

والنفتاح احل�صاري.
ر�صالة  ت��ن��ط��ل��ق  وال�������ص���ادة..  ال�����ص��ي��دات 
ق�تنا  اأن  م��ن  اأب���ظ��ب��ي  ال��ل���ف��ر  متحف 
تبادل  وق���ت��ن��ا يف  ت���ا���ص��ل��ن��ا  ك��ب�����ص��ر يف 
ثقافاتنا وق�تنا يف التعلم من اإبداعاتنا 
العق�ل  ت���الق���ي  يف  وق����ت���ن���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وتعارف ال�صع�ب وحتالف احل�صارات.
ويف اخلتام.. اأت�جه بال�صكر للجمه�رية 
اإميان�يل  برئي�صها  ممثلة  الفرن�صية 
امل�صروع احل�صاري  مكرون يف دعم هذا 

لرى الن�ر.
الإم���ارات  �صعب  وبا�صم  با�صمي  واأي�صا 
وبا�صم دعاة اخلر وال�صالم يف املنطقة 
الذي  الرجل  اأ�صكر  اأن  اأح��ب  وال��ع��امل.. 
وقف خلف هذا امل�صروع وليدفع العامل 
ح�����ص��اري��ا وث��ق��اف��ي��ا ل��الأم��ام ���ص��ك��را اأخي 
حم��م��د ب���ن زاي�������د.. م�����ص��روع��ك ميثل 
ج����زءا م��ن اإرث زاي����د ال����ذي حت��م��ل��ه يف 

الإن�صانية  ح��ب  يف  زاي���د  اإرث  ق��ل��ب��ك.. 
وخ��ل��ق ال��ت��ق��ارب وال��ت���ا���ص��ل ب��ن الب�صر 

واحل�صارات.
الل�فر  م��ت��ح��ف  اإن  ن��ق���ل   .. ه��ن��ا  م���ن 
اأب�ظبي �ص�ف ميثل اأجمل ما يف ال�صرق 
ملحبي  ملتقى  و�صيك�ن  ال��غ��رب  يف  وم��ا 
اأنحاء  كل  من  والثقافة  واجلمال  الفن 

العامل.
�صكرا لكم.. وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
اإميان�يل  الفرن�صي  الرئي�س  األقى  كما 
م��اك��رون كلمة خ��الل احلفل عرب فيها 
ع���ن اع���ت���زازه ب��ع��الق��ة ال�����ص��داق��ة التي 
حممد  ال�صيخ  ال�صم�  ب�صاحب  تربطه 
اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
 .. امل�صلحة  القائد الأعلى للق�ات  نائب 
املقرب  وال�صديق  ب���الأخ  �صم�ه  وا�صفا 
ب��ح��رارة ع��ل��ى دع���ت��ه له  ال���ذي ي�صكره 

حل�ص�ر حفل افتتاح املتحف.
وقال الرئي�س الفرن�صي اإن ميالد �صرح 
الإماراتية ه�  العا�صمة  ثقايف عاملي يف 
ال��ذي��ن يريدون  اأول���ئ���ك  ع��ل��ى  اأك����رب رد 
ت��دم��ر الإن�����ص��ان��ي��ة لأن����ه مي��ث��ل ج�صرا 
ل��ل��ج��م��ال ال��ف��ن��ي ال����ذي ي������ص��ل ق����ارات 
ببع�صها  ال��ب�����ص��ري��ة  والأج����ي����ال  ال���ع���امل 
اجلديد  امل��ت��ح��ف  وا����ص���ف���ا   .. ال��ب��ع�����س 
ب�اخليايل الذي يعر�س اأوجه احل�صارة 

الإن�صانية عرب ع�ص�ر التاريخ.
ت�صتح�صرين  م������اك������رون:  واأ�������ص������اف 

معروف  رو���ص��ي  روائ���ي  �صخ�صية  هناك 
ال��ك��ب��ر في�دور  ال��رو���ص��ي  ال��ك��ات��ب  ه���� 
اجلريئة  وع����ب����ارت����ه  دو���ص��ت���ي��ف�����ص��ك��ي 
جت�صد  التي  ال��ع��امل(  �صينقذ  )اجل��م��ال 
ونحن  احل����ي����اة  يف  ف��ل�����ص��ف��ت��ه  ج�����ه����ر 
ميكننا  واحل�����ص��ارة  والثقافة  باجلمال 
فعال اإن��ق��اذ ال��ع��امل.. اجل��م��ال ه��� قلب 
ويت�صخ�س  التعليم  واأ���ص��ا���س  ال��ث��ق��اف��ة 
اأ�صكال وع��دة تعابر وه� بحث  يف عدة 
م�����ص��ت��م��ر.. وه������ذا اجل����م����ال ه����� ال����ذي 

يجمعنا يف هذا املكان هنا يف اأب�ظبي.
اإعجابه  ع��ن  الفرن�صي  الرئي�س  وع��رب 
ب���ال���ن���م����ذج ال���ت���ي ب���ات���ت ت��ق��دم��ه دول���ة 
العامل  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
التقاء  بنقطة  اإي��اه��ا  وا���ص��ف��ا   .. ال��ي���م 
وملتقى  وال���ع���رب���ي  ال���غ���رب���ي  ال���ع���امل���ن 
وال�صديق  واحل�����������ص�����ارات  ال�������ص���ع����ب 
الإمارات  اأن  .. م�ؤكدا  لأوروب���ا  الأق��رب 
ت�ازن  حتقيق  يف  كبر  وب�صكل  جنحت 
بالقارات  ع��الق��ت��ه��ا  يف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي 

الأوروبية والإفريقية والآ�صي�ية.
واأ�صاد ماكرون بحكمة ال�صيا�صة الدولية 
وهي  م�اقفها  وح�صن  الإم���ارات  لدولة 
امل�ج�دة يف قلب منطقة �صاخنة ت�صغل 
بال العامل باأ�صره .. معربا عن اإعجابه 
بقدرة دولة الإمارات على تقدمي من�ذج 
فريد يف العامل تعي�س على اأر�صه ديانات 

واأ�ص�ل واأجنا�س خمتلفة .
وقال: اإن الإمارات تقدم لنا الي�م ق�صة 

جناح يف جم��الت ع��دة.. فهي مل تنجح 
فقط فيما قلته.. بل اأي�صا جنحت اأي�صا 
حتدي  بينها  حتديات  ع��دة  م�اجهة  يف 

التغرات املناخية التي ت�اجهنا.
واأ�صاف م�جها كالمه ل�صاحب ال�صم� 
نهيان:  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ 
اأق�ل  اأن  ال�صم�  يا �صاحب  ا�صمح�ا يل 
لكم اإن فرن�صا �صتك�ن دائما اإىل جانبكم 
و�صت�صاندكم  التحديات  كل  م�اجهة  يف 
يف ال�������ص���راء وال���������ص����راء و����ص���ت����ؤازرك���م 

با�صتمرار.
الذي  بالعمل  م��اك��رون  الرئي�س  واأ���ص��اد 
الفرن�صي  امل��ع��ام��ري  امل��ه��ن��د���س  �صممه 
جان  اأب�ظبي(  )الل�فر  متحف  م�صمم 
م���ن خ���الل ت�صميمه  وف��ري��ق��ه  ن���ف��ي��ل 
اأب�ظبي  ملكان �صيجمع العامل باأ�صره يف 
اأب�ظبي  مبدينة  اإعجابه  عن  معربا   ..

وطبيعتها اخلالبة اجلزرية.
ال��ف��رن�����ص��ي متحف  ال��رئ��ي�����س  وو����ص���ف 
ال���ل����ف���ر اأب����ظ���ب���ي ب���امل���دي���ن���ة الأث����ري����ة 
ل����ج����ده يف ج���زي���رة جميلة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ه��ي ج��زي��رة ال�����ص��ع��دي��ات.. ح��ي��ث يبدو 
ال�اقع مفت�ح من  املكان مغلقا وه� يف 
الن�احي.. م�جها كالمه للم�صمم  كل 
عزيزي  �صممت  لقد  قائال:  الفرن�صي 
ي�صم  للجمال  معبدا  هنا  ن�فيل  ج��ان 

حتفا نادرة وا�صتثنائية.
و�صعادة  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن  م���اك���رون  وع����رب 
ح��ك���م��ت��ه وال�����ص��ع��ب ال��ف��رن�����ص��ي مبيالد 
هذا امل�صروع الثقايف واحل�صاري الكبر 
اأن��ه يعني ال�صيء  يف الإم��ارات .. م�ؤكدا 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ك��م��ا  لفرن�صا  ال��ك��ث��ر 
العربية املتحدة التي و�صفها بال�صريك 
ال�قت  يف  م�����ص��ي��دا   .. ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
نف�صه بالتعاون الط�يل بن البلدين يف 

املجالت كافة بينها الثقافة.
لدولة  دعمه  الفرن�صي  الرئي�س  وج��دد 
امل���ت���ح���دة يف كل  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات 
اإىل  ب���الده  وق����ف  م���ؤك��دا   .. خط�اتها 
و�صفها  ال��ت��ي  ق��رارات��ه��ا  ك��ل  يف  جانبها 

بال�صجاعة.
الل�فر  م��ت��ح��ف  اأن  م����اك����رون  واأع����ل����ن 
قطعا  معرو�صاته  يف  �صي�صم  اأب���ظ��ب��ي 
ن�����ادرة ت��ن��ت��م��ي ل��ل��ح��ق��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة ومن 
وت��ن��ت��م��ي لعدة  ال����ص���الم���ي���ة  ال���ع���م���ارة 

م��ن��اط��ق وب��ل��دان بينها دول���ة الإم����ارات 
املغربية  وامل��م��ل��ك��ة  وف��رن�����ص��ا  وال�����ص��ن 

وا�صفا ذلك مبفتاح اجلمال العاملي.
وق�����ال: ه���ذا امل��ت��ح��ف ه���� ث��م��رة تعاون 
عام  م���رة  لأول  ال��ن���ر  راأى  بلدينا  ب��ن 
2007 .. م�صيدا بالعالقات التاريخية 
التي تربط فرن�صا والإمارات منذ عهد 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغف�ر 
والرئي�س  ث������راه(  اهلل  )ط���ي���ب  ن��ه��ي��ان 

الفرن�صي الأ�صبق جاك �صراك.
واأبرز ماكرون اأن متحف الل�فر اأب�ظبي 
وثاقبة  روؤي����ة حكيمة  ث��م��رة  اأي�����ص��ا  ه��� 
ل�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 
الأعلى للق�ات امل�صلحة نهلها من حكمة 
وروؤية والده املغف�ر له ال�صيخ زايد بن 

�صلطان اآل نهيان )رحمه اهلل(.
واأكد اأن فرن�صا والإم��ارات حن و�صعتا 
يدا يف يد من اأجل اإن�صاء متحف الل�فر 
ر�صالة  معا  تر�صال  اأن  اأرادت��ا  اأب�ظبي.. 
خا�صة  ال��ري��ة  البلدين  لثقافة  عاملية 
البلدين  ي���رب���ط  ق�����ي  ج�����ص��ر  ل����ج����د 

ال�صديقن .
لفرقة  ع����زف����ا  الح����ت����ف����ال  وت�������ص���م���ن 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة �صملت  اإن�����ص���ل  اأورك�������ص���رتا 
م��ق��ت��ط��ف��ات م����ن اأوب���������را )اأورف����ي����������س 
امل��صيقار  األ��ف��ه��ا  وال��ت��ي  وي���ري��دي�����س( 
يف  غل�ك  ويليبالد  كري�صت�ف  ال��راح��ل 
عزف  الأورك�صرتا  وراف��ق   1774 �صنة 
والقان�ن  وال���ن���اي  ال��ع���د  ع��ل��ى  م��ن��ف��رد 
الفرن�صية  اإن�ص�ل  اأورك�صرتا  وتاأ�ص�صت 
احلك�مة  م��ن  ب��دع��م   2012 ���ص��ن��ة  يف 
خالل  م��ع��زوف��ات��ه��ا  وت������ؤدي  الفرن�صية 
الكربى  والعاملية  الفرن�صية  الفعاليات 
الكال�صيكي  الع�صر  اأع��م��ال��ه��ا  وت�صمل 
وبالتايل  ال��روم��ان�����ص��ي  ال��ع�����ص��ر  وح��ت��ى 
و)  )م���ت�����ص��ارت(  م��صيقى  ع��ل��ى  ت��رك��ز 

�ص�برت( و) ويرب(.
 ويعد متحف الل�فر اأب�ظبي بهند�صته 
ن����ع���ه يف  اأول م��ت��ح��ف م���ن  امل���ع���م���اري���ة 
ي��ق��دم منظ�را  ال��ع��رب��ي ح��ي��ث  ال���ع���امل 
روائع  ويحت�ي  الفن�ن  لتاريخ  جديدا 
املقتنيات التي متتد من ع�ص�ر ما قبل 

التاريخ وحتى ع�صرنا احلا�صر.
دولة  ب��ن  للتعاون  ثمرة  املتحف  ويعد 

وجمه�رية  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
واحل�ار  النفتاح  روح  ويج�صد  فرن�صا 
يعر�صه  م��ا  اإىل  بالنظر  الثقافات  ب��ن 
من جمم�عة خمتارة من الأعمال التي 
وقيمتها  ال��ت��اري��خ��ي��ة  باأهميتها  تتميز 
احلقب  خمتلف  من  والفنية  الثقافية 

التاريخية واحل�صارات الب�صرية.
ال�صم�  .. �صاحب  املتحف  افتتاح  �صهد   
ع�ص�  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�صاحب 
ال�صم� ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
الفجرة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ص� 
و�صاحب ال�صم� ال�صيخ �صع�د بن را�صد 
اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ص�  امل��ع��ال 
ال��ق��ي���ي��ن و���ص��م��� ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت���م ويل عهد 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  و�صم�  دب��ي 
ونائب  عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  بن 
حاكم ال�صارقة و�صم� ال�صيخ حممد بن 
�صع�د بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة و�صم� ال�صيخ حمدان بن زايد اآل 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ومعايل الدكت�رة اأمل عبداهلل القبي�صي 
رئي�صة املجل�س ال�طني الحتادي و�صم� 
ال�صيخ �صرور بن حممد اآل نهيان و�صم� 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�صيخ 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأب�ظبي 
اآل  والفريق �صم� ال�صيخ �صيف بن زايد 
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 
الداخلية و�صم� ال�صيخ من�ص�ر بن زايد 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
وزير �ص�ؤون الرئا�صة و�صم� ال�صيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س دي�ان ويل عهد 
اأب�ظبي و�صم� ال�صيخ ذياب بن زايد اآل 
نهيان و�صم� ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عمر  ال�صيخ  و�صم� 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�ص�صة زايد 
بن �صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلرية 
والإن�صانية و�صم� ال�صيخ خالد بن زايد 
م�ؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زاي���د 
ال�صيخ  و���ص��م���  اخل��ا���ص��ة  الإح��ت��ي��اج��ات 
ع�ص�  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  حم��م��د 
ذياب  ال�صيخ  و�صم�  التنفيذي  املجل�س 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي����د  ب��ن حم��م��د 
التنفيذي  املجل�س  ع�ص�  النقل  دائ���رة 
وم��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل 

نهيان وزير الت�صامح.
كما ح�صره .. معايل الدكت�ر ع�اد بن 
والإع���الم  الثقافة  وزي���ر  ال��ع���اد  �صالح 
ال�����ص��ع���دي مم��ث��ال ل��ل��م��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
اململكة  م��ل��ك  ���ص��ع���د  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�صم�  و���ص��اح��ب  ال�����ص��ع���دي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صيد هيثم بن طارق اآل ب��صعيد وزير 
الرتاث والثقافة ب�صلطنة عمان ممثال 
�صلطان  �صعيد  ب��ن  ق��اب������س  لل�صلطان 
اأن���������س خالد  ���ص��ل��ط��ن��ة ع���م���ان وم����ع����ايل 
ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�صالح 
ممثال  الك�يتي  املالية  ووزي��ر  الك�يتي 
الأحمد  �صباح  ال�صيخ  ال�صم�  ل�صاحب 
الك�يت  اأم����ر دول����ة  ال�����ص��ب��اح  اجل���اب���ر 
طالل  الأم���ر  امللكي  ال�صم�  و���ص��اح��ب 
جلاللة  اخل��ا���س  امل�صت�صار  حم��م��د  ب��ن 
عبداهلل  ل��ل��م��ل��ك  مم��ث��ال  الأردن  م��ل��ك 
ب���ن احل�����ص��ن م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة 
الها�صمية.. ومعايل اأب� الفا�س قراييف 
يف  الكتاب  احت��اد  ورئي�س  الثقافة  وزي��ر 
الأذربيجاين  للرئي�س  اأذربيجان ممثال 
الدولة  وزي����ر  اأك����رب  ج���ي  م.  اأ  وم���ع���ايل 
ل�������ص����ؤون اخل���ارج���ي���ة ال���ه���ن���دي ممثال 
ال�زراء  م��ن  وع��دد  ال��ه��ن��دي..  للرئي�س 

وامل�ص�ؤولن من �صي�ف الدولة.
م��ن قبل  ���ص��م��م  امل��ت��ح��ف  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
احلائز  ن�فيل  ج��ان  ال�صهر  امل��ع��م��اري 
على جائزة بريتزكر العاملية .. م�صتلهما 
املعمارية  الثقافة  تقاليد  من  مالحمه 
التي  الإجمالية  امل�صاحة  وتبلغ  العربية 

ي�صغلها نح� 97 األف مرت مربع.
قاعات  ج����ان����ب  اإىل  امل���ت���ح���ف  وي�������ص���م 
لالأطفال  متحفا  امل���ؤق��ت��ة  ل��ل��م��ع��ار���س 
ومركزا  وم���ت���ج���را  وم��ط��ع��م��ا  وم��ق��ه��ى 
ل��ل��ب��ح���ث وي��ع��ل��� ق���اع���ات ال��ع��ر���س 17 
ن�عا   18 من  م�صن�عة  زجاجيا  �صقفا 
فيما  الزجاجية..  الأل����اح  من  خمتلفا 
املفردة  الزجاجية  القطع  اإجمايل  يبلغ 
اأكر من 25 األف قطعة وتبلغ امل�صاحات 
الداخلية لل�فر اأب�ظبي ح�ايل 8600 
م�����ص��اح��ة قاعات  وت�������ص���ل  م���رب���ع  م����رت 
العر�س اإىل 6400 مرت مربع وتظلل 
القبة ال�صاحة اخلارجية واأبنية املتحف 
وحتميها من حرارة ال�صم�س كما ت�صهم 
يف ت���ف��ر ال���راح���ة ل���ل���زوار واحل����د من 

ا�صتهالك الطاقة.

حممد بن ر��سد: �ملتحف ميثل قدرتنا على حماربة �لظالم بالنور و�جلهل بالفنون و�لنغالق بالإبد�ع و�لتطرف باجلمال
�سكر� �أخي حممد بن ز�يد .. دفعت معمار وثقافة �لعامل خطوة �إىل �لأمام.. ور�سخت �إرث ز�يد يف �لتقارب بني �لب�سر 

ماكرون: �للوفر �أبوظبي ميثل ج�سر� للجمال �لفني �لذي يو�سل قار�ت �لعامل و�لأجيال �لب�سرية ببع�سها �لبع�س 
�لمار�ت نقطة �لتقاء �لعاملني �لغربي و�لعربي وملتقى �ل�سعوب و�حل�سار�ت و�ل�سديق �لأقرب لأوروبا 
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن املتحف �صرح تقايف وعاملي وج�صر ثقايف بني احل�صارات وال�صعوب

حممد بن ز�يد: �للوفر �أبوظبي عالمة مهمة يف �لتاريخ .. ور�سالتنا �أننا قادرون على �سنع �لأمل ل�سعوب �ملنطقة

حممد بن ز�يد ي�ستقبل �لرئي�س �لأفغاين ويبحثان �سبل تعزيز �لتعاون بني �لبلدين

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ حممد  ال�صم�  اأك��د �صاحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
للق�ات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�صلحة اأن متحف الل�فر اأب�ظبي 
العالقات  م�����ص��ار  ب����ارزة يف  ع��الم��ة 
املتميزة بن دولة الإمارات العربية 
الفرن�صية  واجل��م��ه���ري��ة  امل��ت��ح��دة 
خ��ا���ص��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت���ى ال��ث��ق��ايف .. 
البلدين  تقدير  اإىل  �صم�ه  م�صرا 
للرتاث الثقايف الإن�صاين امل�صرتك 
وع��م��ل��ه��م��ا م��ع��ا ع��ل��ى اله��ت��م��ام به 
التقارب  حتقيق  يف  دوره  وت��ع��زي��ز 

والتفاهم بن ال�صع�ب.
ورح�������ب ����ص���م����ه ب�������ص���ي����ف دول�����ة 
املتحدة �صاحبة  العربية  الإم��ارات 
الذي  والثقايف  احل�صاري  ال��رتاث 
التاريخ..  اأعماق  يف  بجذوره  ميتد 
م���ؤك��دا ���ص��م���ه اأن دول���ة الإم����ارات 
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأهمية  تعطي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
خا�صة للثقافة يف روؤيتها التنم�ية 
وعالقاتها اخلارجية ما جعل منها 
مركزا ثقافيا متميزا يف حميطها 
لت�صجيع  ومن������ذج�����ا  الإق���ل���ي���م���ي 
والنفتاح  احل�صارات  بن  احل���ار 
من  للكثر  وم��ق��را  الثقافات  على 

املعامل العلمية والثقافية العاملية.
ال�صيخ  ال�������ص���م����  ����ص���اح���ب  واأك��������د 
ن��ه��ي��ان - يف  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
متحف  اف��ت��ت��اح  مبنا�صبة  ت�صريح 

اأب���ظ��ب��ي - اأن امل��ت��ح��ف ل  ال��ل���ف��ر 
العالقات  اإط��ار  اأهميته يف  يكت�صب 

فح�صب..  الفرن�صية   - الإم��ارات��ي��ة 
ومعانيه  دللت��������ه  مت���ت���د  واإمن��������ا 

ب����اع����ت����ب����اره ج�������ص���را ث���ق���اف���ي���ا بن 
احل�صارات وال�صع�ب.

التي  ر���ص��ال��ت��ن��ا  اإن  ���ص��م���ه  وق�����ال 
ن�جهها الي�م للعامل كله من خالل 

افتتاح هذا ال�صرح الثقايف والعاملي 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  يف دولة 

ك���ان���ت ولزال�����ت  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  ه���ي 
ج�صرا للت�ا�صل والتعارف واحل�ار 

ولي�صت  واحل�صارات  ال�صع�ب  بن 
كما  ال�����ص��راع  اأو  لل�صدام  م�����ص��درا 

يت�هم املتطرف�ن واملت�صددون.
واأكد �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اأن افتتاح متحف 
ر�صالة  ي����ج���ه  اأب����ظ���ب���ي  ال���ل����ف���ر 
اإي���ج���اب���ي���ة م����ن ه���ن���ا .. م����ن دول����ة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل 
العامل كله باأننا قادرون على �صنع 
الأمل ل�صع�ب هذه املنطقة بالرغم 
مما تعانيه من حروب ونزاعات وما 
نزفته على مدى ال�صن�ات املا�صية 

من دماء وثروات.
اأن هذا الي�م ميثل  واأ�صاف �صم�ه 
عالقاتنا  ت��اري��خ  يف  مهمة  ع��الم��ة 
والتاريخ الإن�صاين كله كرمز ميثل 
م��ا يجمع الإم�����ارات وف��رن�����ص��ا من 
عالقات عميقة ويربط احل�صارات 
وما  واح��د  عاملي  بعمل  الإن�صانية 
اأجل  الثقافة من  اأن تقدمه  ميكن 
ال�����ص��الم وال���ت���ع���اون وال��ت��ع��اي�����س يف 

العامل.
ال�����ص��م��� ويل عهد  وق����ال ���ص��اح��ب 
اأب����ظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 
اإق���ام���ة هذا  اإن  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق���ات 
امل�������ص���روع احل�������ص���اري الإن�������ص���اين 
الرائد ميثل نقطة التقاء ال�صع�ب 
اإن�صانية  وحم��ط��ة  لل�صالم  املحبة 
راق���ي���ة ت��ت��الق��ى يف اأه���داف���ه���ا مع 
العاملي  والإن�����ص��اين  الفكري  النهج 
خاللها  م��ن  ن��ع��رب  ج�����ص���را  لتبني 
اإىل امل�صتقبل لتنعم الأجيال املقبلة 

للب�صرية جمعاء بالطماأنينة

•• اأبوظبي- وام: 

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ا�صتقبل 
نائب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د 
القائد الأعلى للق�ات امل�صلحة - ظهر ام�س 
اأ�صرف  حممد  الرئي�س   - البحر  ق�صر  يف 
غني رئي�س جمه�رية اأفغان�صتان الإ�صالمية 
ال���ذي ي���زور ال��ب��الد ح��ال��ي��ا حل�����ص���ر افتتاح 

الل�فر اأب�ظبي.
بالرئي�س  اللقاء -  �صم�ه - يف بداية  ورحب 
ت���ع���زي���ز عالقات  م���ع���ه  وب����ح����ث  الأف�����غ�����اين 
ال�����ص��داق��ة وال���ت���ع���اون ب���ن ال��ب��ل��دي��ن و�صبل 
امل�صالح  ي��ح��ق��ق  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مب���ا  ت��ط���ي��ره��ا 

امل�صرتكة.
وا�صتعر�س اللقاء تعاون البلدين يف عدد من 
وعمليات  والتنم�ية  القت�صادية  امل��ج��الت 

دعم الإعمار والتنمية يف اأفغان�صتان.
واأكد �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان - يف هذا ال�صدد- اأن دولة الإمارات 
العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
“حفظه اهلل” تعزز جه�دها مل�صاعدة ال�صعب 
املجالت  دعم  و�صت�ا�صل  ال�صديق  الأفغاين 
اجل�انب  يف  خا�صة  والتنم�ية  الإن�����ص��ان��ي��ة 
والتعليمية  ال�صحية  اخلدمات  تخدم  التي 

والجتماعية.

الأف��غ��اين عن  الرئي�س  اأع��رب   .. من جانبه 
دولة  بذلتها  التي  للجه�د  وتقديره  �صكره 
الإم��ارات العربية املتحدة وما زالت يف دعم 
التغلب  وم�����ص��اع��دت��ه يف  الأف���غ���اين  ال�����ص��ع��ب 
منها  يعاين  التي  الإن�صانية  ال��ظ��روف  على 
الإن�صانية  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  خ���الل  م��ن 
العديد  يف  تنفذها  التي  املتن�عة  والتنم�ية 

من املناطق.
تهانيه  الأف��غ��اين  الرئي�س  فخامة  ق��دم  كما 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  ل�صاحب 
نهيان على افتتاح متحف الل�فر يف اأب�ظبي 
مب���ا مي��ث��ل��ه م���ن م���ن���ارة ح�����ص��اري��ة وثقافية 

وتاريخية يف املنطقة.

وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء اأي�����ص��ا ت��ن��اول جممل 
والدولية  الإقليمية  وال��ت��ط���رات  الأح���داث 

والق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.
ح�صر اللقاء .. الفريق �صم� ال�صيخ �صيف بن 
ال�زراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
بن  من�ص�ر  ال�صيخ  و�صم�  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
ال�زراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اأن�ر  الدكت�ر  ومعايل  الرئا�صة  �ص�ؤون  وزير 
لل�ص�ؤون  ال��دول��ة  ق��رق��ا���س وزي���ر  ب��ن حممد 
املزروعي  مبارك  حممد  و�صعادة  اخلارجية 
وال�فد  اأب����ظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  دي������ان  وك��ي��ل 

املرافق للرئي�س الأفغاين.

نريد جمتمعات حمبة لل�سالم .. نريد �أجيال مت�ساحمة تتعاي�س بان�سجام.. نريد قيم �لألفة و�ملحبة و�لوئام
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اأخبـار الإمـارات
حاكم �م �لقيوين ي�سهد توقيع �تفاقية مع مو�نئ 

هت�سي�سون لت�سغيل مر�فق حاويات ميناء �أحمد
•• ام القيوين-وام: 

ع�ص�  املعال  را�صد  بن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  �صهد 
المري  ب��ال��دي���ان  ال��ق��ي���ي��ن  ام  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
وبح�ص�ر �صم� ال�صيخ را�صد بن �صع�د بن را�صد املعال ويل 
القي�ين  ام  حك�مة  بن  اتفاقية  ت�قيع  القي�ين  ام  عهد 
ك�نغ  ه�نغ  م��ن  تتخذ  وال��ت��ى  هت�صي�ص�ن  م���ان��ى  و�صركة 
ميناء  حاويات  مرافق  وت�صغيل  لتط�ير  وذل��ك  لها  مقرا 

احمد بن را�صد باأم القي�ين.
�صلطان  ���ص��ع��ادة  القي�ين  ام  حك�مة  ع��ن  التفاقية  وق��ع 
�صعيد ال على املدير التنفيذي مل�ؤ�ص�صة امل�انئ واجلمارك 
اندى  ال�صيد  ال�صركة  وعن  القي�ين  ب��اأم  احل��رة  واملنطقة 

ت�ص�ى املدير العام لل�صرق الأو�صط وافريقيا.
ت�صغيلها  �صمن  القي�ين  ام  هت�صي�ص�ن  م���ان��ئ  و�صتق�م 
 845 لر�ص� بط�ل  اربعة مرافق  باإقامة  امليناء  حلاويات 
اطار  يف  وذل����ك  ه��ك��ت��ار  م��رت ع��ل��ى ام���ت���داد م�����ص��اح��ة 23 

خمطط لتط�ير مرافق ميناء احمد بن را�صد باأم القي�ين 
الذى يعترب جزءا من خطط التط�ير امل�صتقبلية .

ان  للميناء  امل�صغل  هت�صي�ص�ن  ل�صركة  العام  املدير  واك��د 
تط�ير م�صت�ى اخلدمات يف مرافق ميناء احمد بن را�صد 
والت�صدير فى  �صيزيد من جتارة ال�صتراد  القي�ين  باأم 
�صع�د  بن  احمد  ال�صيخ  التفاقية  ت�قيع  �صهد  امل�صتقبل. 
ام  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�صد  بن 

القي�ين وعدد من امل�ص�ؤولن.

�سيف وعبد�هلل بن ز�يد يقدمان با�سم �لإمار�ت و�جب �لعز�ء يف وفاة �لأمري من�سور بن مقرن بن عبد �لعزيز
•• ابوظبي -وام:

نقل الفريق �صم� ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  و�صم�  الداخلية  وزي��ر 
اإىل خادم  ق��ي��ادة وحك�مة و�صعباً  الإم����ارات  دول���ة  ت��ع��ازي  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

و�صعب  وحك�مة  �صع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن 
بن  مقرن  بن  من�ص�ر  الأم��ر  وف��اة  يف  ال�صقيقة  ال�صع�دية  العربية  اململكة 
عبدالعزيز نائب اأمر منطقة ع�صر رحمه اهلل.  ورافق �صم�هما يف وفد دولة 
الت�صامح، ومعايل  وزي��ر  نهيان  اآل  نهيان بن مبارك  ال�صيخ  الإم��ارات معايل 
فار�س حممد اأحمد �صهيل املزروعي امل�صت�صار يف وزارة �ص�ؤون الرئا�صة و�صعادة 

العربية  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �صفر  نهيان  اآل  نهيان  ب��ن  �صخب�ط  ال�صيخ 
ال�صع�دية.  كما �صم ال�فد الل�اء الركن خليفة حارب اخلييلي، وكيل وزارة 
الداخلية امل�صاعد ل�ص�ؤون اجلن�صية والإقامة واملنافذ بالإنابة، والل�اء جا�صم 
املرزوقي قائد عام الدفاع املدين، وعدد من �صباط وزارة الداخلية. وكان وفد 
الدولة الذي و�صل اأم�س الول الثالثاء اإىل العا�صمة ال�صع�دية الريا�س قد 

ا�صتقبله يف مطار قاعدة امللك �صلمان اجل�ية بالقطاع الأو�صط، نائب اأمر 
منطقة الريا�س الأمر حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز و�صعادة ال�صيخ 
ال�صع�دية  العربية  اململكة  لدى  الدولة  �صفر  نهيان  اآل  نهيان  بن  �صخب�ط 
وقائد قاعدة امللك �صلمان اجل�ية بالقطاع الأو�صط، الل�اء الطيار ركن �صالح 

بن عبداهلل بن طالب وعدد من امل�ص�ؤولن يف وزارة اخلارجية ال�صع�دية.
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  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/04177/2017 / جتاري     
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/02474/2017   جتاري  - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �صده : الآفاق لتجارة الزجاج واملرايا - �س ذ م م
جمه�ل حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : مدينة دبي املالحية - �س ذ م  م   
ال�صادر ل�صاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�صي بالتي:

1- الزام املدعي عليها باخالء العن حمل الدع�ى وت�صليمها خالية من ال�ص�اغل 
2- الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 365.219 درهم 

3- الزام املنفذ �صده مبا ي�صتجد من اجرة من تاريخ من 2017/3/1 وحتى تاريخ 
الخالء الفعلي ب�اقع 186.660 درهم �صن�يا . 

4- الزام املدعي عليه بر�ص�م وم�صاريف الدع�ى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر ي�م من تاريخ 
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ص�ف يتم اتخاذ الجراءات 
القان�نية املنا�صب لتنفيذه  - مالحظة / �صيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال 
عدم ت�صليم افادة الإعالن بالن�صر خالل ع�صرة ايام من تاريخ ا�صتالمه وفقا للقرار 

رقم 21 ل�صنة 2017(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2672  عمايل جزئي 
                                اىل املدعي عليه /1 - �صركة ح��س الك�ثر ملقاولت العمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  - جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اجل�د لالعمال الفنية - �س ذ م م - وميثلها بالت�قيع / م�ل�ي ان�ر م�ل�ي نظام الدين  
قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ  2017/10/12 احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
املحكمة املحكمة ح�ص�ريا - وقبل الف�صل يف م��ص�ع الدع�ى - بندب اخلبر املحا�صبي �صاحب الدور مامل يتفق على 

غره خالل ا�صب�ع لتك�ن مهمته التي :- 
1- بيان تاريخ بداية وانق�صاء عالقة املدعي عليه لدى املدعية وا�صباب نق�صاء عالقة العمل ان وجدت 

الك�ثر  )�صركة ح��س  املدخل  اخل�صم  اىل  املدعية  ال�صركة  اعمال  بتح�يل  قام  قد  عليه  املدعي  كان  ان��ذا  عما  بيان   -2
ملقاولت العمال الكهروميكانيكية( بالت�ط�ؤ مع �صقيقه والذي يعمل لدى اخل�صم املدخل من عدمه ؟ وان كانت الجابة 
باليجاب بيان تلك العمال وما حققه املدعي عليه من ارباح وما فات املدعية من ارباح تلك العمال وما حلق به من 

خ�صائر و�صرر وما ت�صتحقه املدعية من املدعي عليه واخل�صم املدخل 
3- بيان عما اذا كان املدعي عليه قد اف�صى ا�صرار عمله خالل فرتة لدى املدعية من عدمه ؟ وان كانت الجابة باليجاب 
اذا كان املدعي عليه ملزم بحكم طبيعة عمله وعقد العمل على عدم  بيان ما هية تلك ال�صرار وطبيعتها ؟ وبيان عما 
اف�صاء ا�صرار املهنة من عدمه ؟ ، وعلى اخلبر ان ينتهي اىل نتجية وا�صحة حمددة وان ي�صقط الق�ال املر�صلة ويعتمد 
فقط عى ما يثبت ب�صند كتابي اوعلى ما يتفق عليه طريف التداعي و�صحرت للخبر يف �صبيل القيام باملاأم�رية �صماع 
اق�ال اخل�ص�م و�صه�دهم دون حلف مين والنتقال اىل اية جهة يرى �صرورة النتقال اليها والطالع على ما ليدها 
من اوراق وم�صتندات تفيد يف ك�صف وجه احلقيقة وحددت امانة خربة قدرها 8.000 درهم )ثمانية الف درهم( والزمت 
ال�صركة املدعية بايداعها يف خزانة املحكمة على ذمة اتعاب وم�صاريف اخلبر وحددت جل�صة 2017/10/26 لنظر الدع�ى 
يف حالة عدم �صداد المانة ويف حالة �صداد المانة وجل�صة 2017/11/21 حتى يقدم اخلبر حتى يقدم اخلبر تقريره 
وعلى اخل�ص�م تقدمي كافة م�صتنداتهم للخبر يف اجلل�صة التي يحددها لهم دون تاأخر وعلى اخلبر تقدمي تقريره 
وفقا ملا ت�فر لديه من م�صتندات وابقت الف�صل يف امل�صروفات ويعترب النطق بهذا احلكم مبثابة اعالن للخ�ص�م ويعلن 
اخل�صم املدخل باحلكم التمهيدي بالن�صر.  وحددت لها املحكمة جل�صة ي�م اخلمي�س امل�افق 2017/10/26 ال�صاعة 8.30 

   .Ch1.A.1  صباحا يف القاعة�
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان �شهادةاأ�شهم
ال��ع��ق��اري��ة ���س م ع .. عن  ال����دار  ���ص��رك��ة  ال�����ص��ادة/  يعلن 
العقارية    منازل  �صركة  �صادرة من  اأ�صهم  �صهادة  فقدان 
ملي�ن  )خ��م�����ص���ن   ) ���ص��ه��م   50.000.000 )ب���ع���دد 
م��ن يجدها  ع��ل��ى  ال�����ص��ه��ادة )405034(  رق���م  ���ص��ه��م( 
برجاء ت�صليمها لل�صركة املذك�رة  او الت�صال على رقم  

م�صك�را  -   0506216165

فقدان جواز �شفرت
�صانثي   / امل������دع�������  ف����ق����د 
بادهام  ي��ي�����ص���   ، ب��ي��ن���م��ال 
ال����ه����ن����د   ، ب�����ي�����ده�����اب�����ات�����ي 
اجلن�صية - ج�از �صفره رقم 
يجده  من   )7659282(
عليه الت�صال بتليف�ن رقم 

 050/7510017

فقدان جواز �شفرت
ب�������دي   / امل������دع�������  ف����ق����د 
الهند   ، لك�������ص���م���ي  دان�������ا 
�صفره  ج����از   - اجلن�صية 
 )4188447( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 050/7510017

فقدان جواز �شفرت
فقد املدع� / برا�صات رامى 
اب�تي رامى اب�تى ، الهند   
�صفره  ج����از   - اجلن�صية 
 )J4251694( رق�����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 050/7986108

فقدان جواز �شفرت
فيبى   / امل�������دع��������  ف�����ق�����د 
م�����ادي�����ان�����دا ب����ال����اله�����ن ، 
ج�از   - اجلن�صية  الفلبن 
�صفره رقم )7000406(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 052/3977861

فقدان جواز �شفرت
/عائ�صة  امل�����دع������  ف����ق����د 
تنزانيا   ، �صليمان  خمي�س 
�صفره  ج����از   - اجلن�صية 
 )541719( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 050/3107090

فقدان جواز �شفرت
فقد املدع� /دانيل� ج�ني�ر 
دى لبينا ك�نيادا ، الفبن 
�صفره  ج����از   - اجلن�صية 
 )9901250( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ص���ال 

 052/1783654

�نتخاب �لإمار�ت كاأحد نائبي رئي�س موؤمتر �لأمم �ملتحدة 
لإعالن �لتربعات لالأن�سطة �لإمنائية لعام 2017

�لإمار�ت تتربع ب� 9.6 ماليني درهم ��سافية لعدد من �سناديق وبر�مج �لأمم �ملتحدة �لإمنائية لعام 2018

مكتب �سوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي يحتفي بال�سركاء �ل�سرت�تيجيني للربنامج �لإمار�تي للتدريب �لإعالمي
•• اأبوظبي-وام:

دي�ان  يف  التعليم  ����ص����ؤون  مكتب  ن��ظ��م 
حفل  الول  اأم�����س  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ال�صرتاتيجين  ل�������ص���رك���ائ���ه  غ��������داء 
الدورة الأوىل  تقديرا جله�دهم خالل 
للتدريب  الإم�����ارات�����ي  ال���ربن���ام���ج  م���ن 
اأقيم  الإع��الم��ي. ح�صر احلفل - ال��ذي 
يف فندق وي�صنت اأب�ظبي - ممثل�ن عن 
وجامعات  اإعالمية  وم�ؤ�ص�صات  �صركات 
حم��ل��ي��ة يف الإم��������ارات. واأع������رب حممد 
�ص�ؤون  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  خليفة 
اأب�ظبي يف  دي���ان ويل عهد  التعليم يف 
كلمة له خالل احلفل عن فخره بجميع 
العاملن وامل�صاركن يف الربنامج الذي 
ي��ع��ك�����س روؤي�����ة امل��غ��ف���ر ل���ه ال�����ص��ي��خ زايد 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن 
اإم���ارات���ي ميتلك خربات  ج��ي��ل  ب��ن��اء  يف 
عاملية وم�صتعد للتزود باملعارف والعل�م 

والتقنيات التي ت�ؤهله للريادة”.
اإط��الق روؤية  اإن��ه منذ   : النعيمي  وق��ال 

م�ؤ�ص�صات  ت��ب��ن��ت   2021 الإم���������ارات 
والتط�ير  البتكار  م��ب��داأ  كافة  ال��دول��ة 
لتحقيق هذه الروؤية لذا ياأتي الربنامج 
كفكرة مبتكرة لتاأهيل الكادر الإعالمي 

ال�طني باملهارات والتقنيات العاملية .
التعليم يف  ���ص���ؤون  م��دي��ر مكتب  واأ���ص��ار 
اأن ج�هر  اإىل  اأب�ظبي  دي���ان ويل عهد 
الإم�����ارات  ت��ك���ن  اأن  ه���   2021 روؤي����ة 

كافة �صمن  القطاعات  مب�ؤ�ص�صاتها من 
ال���ع���امل وه����ذا ه�  اأف�����ص��ل دول  ق��ائ��م��ة 

الهدف ال�صرتاتيجي للربنامج.
يكن  مل  احل���ف���ل  ه�����ذا  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ممكنا ل�ل دعم ال�صركاء لفكرة متكن 
مبمار�صة  والتزامهم  الإماراتي  ال�صباب 
م�����ص���ؤول��ي��ت��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة جت���اه هذا 
خماطبا  وق������ال  وط���م����ح���ات���ه.  ال���ب���ل���د 

ال�صركاء ال�صرتاتيجين “ اإن وج�دكم 
عنا�صر  باكتمال  لالحتفاء  الي�م  معنا 
هذه الفكرة الطم�حة و�صياغة برنامج 
الإعالمي  ل��ل��ت��دري��ب  م��ت��ك��ام��ل  وط��ن��ي 
ي��ع��ك�����س اإمي���ان���ك���م ب��اإم��ك��ان��ي��ات وق����درات 
ال�����ص��ب��اب الإم���ارات���ي ع��ل��ى اإح�����داث فرق 

ن�عي يف م�صرة الإعالم يف الإمارات.
ورح����ب ال��ن��ع��ي��م��ي ب�����ص��رك��ة ت����ف����ر 54 
وحلقة  للربنامج  ا�صرتاتيجي  ك�صريك 
ل�����ص��م��ان جن���اح الربنامج  و���ص��ل ه��ام��ة 
ح��ي��ث ���ص��ت��ق��دم ت����ف����ر 54 ال���دع���م من 
الرئي�صية  الفعاليات  ا�صت�صافة  خ��الل 
والت�جيه  ال���دع���م  وت���ق���دمي  ج��ه��ة  م���ن 
جهة  من  الربنامج  ملنت�صبي  الإع��الم��ي 
الإ�صتفادة  حتقيق  ي�صمن  مب��ا  اأخ����رى 
قالت  جهتها  من  للمنت�صبن.  امل��رج���ة 
الرئي�س  امل���ه���ري  ع��ي��د  م����رمي  ���ص��ع��ادة 
الإعالمية  امل��ن��ط��ق��ة  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تط�ير  اإن   54 وت������ف������ر  اأب�����ظ����ب����ي  
الإعالمين  من  القادم  اجليل  مهارات 
الإماراتين و�صقل م�اهبهم ميثل جزءا 

حم�ريا من مهمة ت�ف�ر 54 وياأتي يف 
اإن  واأ�صافت   . “ به  �صميم كل ما نق�م 
تاأ�صي�صها على  54 حر�صت منذ  ت�ف�ر 
اإط����الق ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة ن��اج��ح��ة ملئات 
اخل��ري��ج��ن اجل��ام��ع��ي��ن واأت���اح���ت لهم 
ب�صكل  عليه  تدرب�ا  ما  ممار�صة  فر�صة 
ع��م��ل��ي ���ص��م��ن ���ص��رك��ات جم��م��ع��ه��ا الذي 
ي�صم 460 �صركة اإعالمية. كان مكتب 
تفاهم  التعليم قد وقع مذكرات  �ص�ؤون 
مع م�ؤ�ص�صات اإعالمية يف الإم��ارات بعد 
ال��ربن��ام��ج الإم���ارات���ي للتدريب  اإط���الق 

الإعالمي يف �صبتمرب املا�صي.
وت��ت��ن��اول م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م ع���ددا من 
املر�صحن  اختيار  اآل��ي��ات  ت�صمل  البن�د 
وعدد املتخرجن الذي �صتعمل امل�ؤ�ص�صة 
الإع����الم����ي����ة ع���ل���ى ت����ظ���ي���ف���ه���م وم����دة 
بند  اإىل  اإ�صافة  عليها  املتفق  التدريب 
اإىل مكتب  دوري���ة  ت��ق��اري��ر  ب��رف��ع  يتعلق 
املتدربن  اأداء  ح�����ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ����ص����ؤون 
التدريب  مراحل  عرب  تط�رهم  وم��دى 

املختلفة.

•• نيويورك-وام:

اأعلنت دولة الإمارات العربية املتحدة 
 9.6 ق��دره  اإ�صايف  عن تربعها مببلغ 
دولر  ملي�ن   2.6 “ دره���م  م��الي��ن 
ميزانيات  يف  كم�صاهمات   “ اأم��ري��ك��ي 
ع����دد م���ن ���ص��ن��ادي��ق وب����رام����ج الأمم 

املتحدة الإمنائية لعام 2018.
اإع�������الن ت����ربع����ات ال���دول���ة  ويف ب���ي���ان 
�صع�د  ال�صيد  بها  اأدىل  الذي  الر�صمي 
بالبعثة  امل�صت�صار  ال�����ص��ام�����ص��ي،  ح��م��د 
املتحدة،  الأمم  لدى  للدولة  الدائمة 
املتحدة  الأمم  م����ؤمت���ر  اأم������ام  اأم�������س 
لإعالن التربعات لالأن�صطة الإمنائية 
لعام 2017، يف مقر املنظمة الدولية 
بني�ي�رك، جدد اللتزام الثابت لدولة 
الأن�صطة  دع���م  مب���ا���ص��ل��ة  الإم������ارات 

الإمنائية لالأمم املتحدة.
 5 تخ�صي�س  ع��ن  ال�صام�صي  واأع��ل��ن 
الدولة  م�صاهمات  من  دولر  مالين 
املتحدة  الأمم  لهيئة   2018 ل��ع��ام 
ل��ل��م��راأة، وه��� ج��زء م��ن ال��ت��زام م�صبق 
قدره 15 ملي�ن دولر تعهدت الدولة 
ال�صن�ات  م���دار  على  للهيئة  ب�صرفه 
املبلغ  ي�صل  وب��ذل��ك  املقبلة.  ال��ث��الث 
دولة  ���ص���ف تقدمه  ال���ذي  الإج��م��ايل 
املتحدة  الأمم  ل�����ص��ن��ادي��ق  الإم�������ارات 
اإىل7.6   2018 ل���ع���ام  وه��ي��ئ��ات��ه��ا 
يعادل  م��ا  اأي  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي���ن 

27.9 ملي�ن درهم حتى الن.
من  دولر  ملي�ن  مبلغ  و�صيخ�ص�س 
امليزانية  اإىل  تلك  ال��دول��ة  م�صاهمات 
الأ�صا�صية ل�كالة الأمم املتحدة لإغاثة 
الفل�صطينين  ال��الج��ئ��ن  وت�����ص��غ��ي��ل 

واأي�صا  الأون������روا،  الأدن����ى  ال�����ص��رق  يف 
ال��ف دولر   520 ق���دره  اإ���ص��ايف  مبلغ 
الإن�صانية،  ال�������ص����ؤون  تن�صيق  مل��ك��ت��ب 
لل�صندوق  دولر  ال���ف   500 ب��ي��ن��ه��ا 
تن�صيق  م��ك��ت��ب  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ص��ت��ئ��م��اين 

ال�ص�ؤون الإن�صانية.
األف   324 مبلغ  اأي�صا  و�صيخ�ص�س 
دولر اإىل امليزانية الأ�صا�صية لربنامج 
األف  و200  الإمنائي،  املتحدة  الأمم 
لالأمم  ال�صامي  املف��س  ملكتب  دولر 
املتحدة ل�ص�ؤون الالجئن، و100 األف 
ل�صندوق  الأ�صا�صية  للميزانية  دولر 
مبلغ  واأي�صا  للطف�لة  املتحدة  الأمم 
معينات  ل�صندوق  دولر  ال��ف   100
املالحة التابع لالآلية التعاونية ب�صاأن 
���ص��الم��ة امل���الح���ة وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة يف 

م�صيقي ملقا و�صنغاف�رة.

الأمم  م��ف������س  م��ك��ت��ب  �صيتلقى  ك��م��ا 
املتحدة ال�صامي حلق�ق الإن�صان مبلغ 
امل�صاهمة،  ه��ذه  م��ن  دولر  ال��ف   50
برنامج  م���ن  ك���ل  ���ص��ي��ح�����ص��ل  ح���ن  يف 
و�صندوق  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
بن  ف��ي��م��ا  ل��ل��ت��ع��اون  امل���ت���ح���دة  الأمم 
املتحدة  الأمم  ومكتب  اجلن�ب  بلدان 
املعني باملخدرات واجلرائم على مبلغ 
لكل  دولر  ال���ف   40 ق����دره  اإج���م���ايل 

منهما.
 30 اأي�����ص��ا بتقدمي  وت��ع��ه��دت ال��دول��ة 
املتحدة  الأمم  ل�����ص��ن��دوق  دولر  األ���ف 
ال�صتئماين للتربعات ملكافحة اأ�صكال 
دولر  ال����ف  و20  امل���ع���ا����ص���رة،  ال�����رق 
ال�صتئماين  غريرو  بريز  ل�صندوق 
ب���ل���دان اجلن�ب،  ب���ن  ل��ل��ت��ع��اون ف��ي��م��ا 
و10 اآلف دولر لكل من معهد الأمم 

و�صندوق  والبحث  للتدريب  املتحدة 
الأمم املتحدة لل�صكان و�صندوق الأمم 
العجز  ل��ل��ت��ربع��ات حل�����الت  امل��ت��ح��دة 
ل�صحايا  ال��ط���ع��ي  الأمم  و���ص��ن��دوق 
املتحدة  الأمم  و���ص��ن��دوق  ال��ت��ع��ذي��ب 
لتفاقية  ل���ل���ت���ربع���ات  ال����ص���ت���ئ���م���اين 
ال��ت�����ص��ح��ر، وم��ع��ه��د الأمم  م��ك��اف��ح��ة 

املتحدة لبح�ث نزع ال�صالح.
الإمارات  ت��ربع  اإع��الن  بيان  ويف ختام 
باأن  ال�صام�صي  ال�صيد �صع�د حمد  اأكد 
بالإعالن  قام  التي  الدولة  م�صاهمات 
لكافة  �صاملة  لي�صت  ب��امل���ؤمت��ر  عنها 
الأمم  اأن�صطة  جتاه  الدولة  التزامات 
املتحدة، واأعلن عن عزم الدولة اإبالغ 
لحقا  املتحدة  لالأمم  العامة  الأمانة 
مب���زي���د م���ن امل�����ص��اه��م��ات يف ح����ال مت 

ا�صتكمالها وامل�افقة عليها.

امل�صاعدة  اأن جلنة  اإىل  الإ���ص��ارة  جتدر 
التعاون  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��اب��ع��ة  الإمن���ائ���ي���ة 
القت�صادي  امل����ي����دان  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
�صنفت دولة الإمارات العربية املتحدة 

املانحة  اأك����رب اجل���ه���ات  ك����اح���دة م���ن 
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال���ع���امل���ي، ح��ي��ث تزيد 
اإجمايل  م��ن   1% ع��ن  م�����ص��اه��م��ات��ه��ا 
دخلها الق�مي، وقد مت �صرف احل�صة 

الأخرة  ال�صن�ات  الأك��رب منها خالل 
عرب تقدميها كم�صاهمات يف ميزانيات 
اأن�����ص��ط��ة وب����رام����ج الأمم  و����ص���ن���ادي���ق 

املتحدة الإمنائية.

•• نيويورك-وام:

امل�صاركة  الأع�����ص��اء  ال����دول  ان��ت��خ��ب��ت 
لإع����الن  امل���ت���ح���دة  الأمم  م����ؤمت���ر  يف 
لعام  الإمنائية  لالأن�صطة  التربعات 
الأن�صة  م����ؤخ���را،  ب��الإج��م��اع   2017
ح�����ص��ة ال��ع��ت��ي��ب��ي ���ص��ك��رت��ر ث���ال���ث يف 
الأمم  ل��دى  للدولة  ال��دائ��م��ة  البعثة 
م�ؤمتر  رئي�س  نائبي  ك��اأح��د  امل��ت��ح��دة 

اإعالن التربعات لعام 2017.
وق����د ان��ت��خ��ب��ت ال������دول الأع�������ص���اء يف 
لأرمينيا  ال����دائ����م  امل���م���ث���ل  امل�����ؤمت����ر 
زهراب  ال�صفر  املتحدة  الأمم  ل��دى 
م��ن��ات�����ص��ك��ان��ي��ان رئ��ي�����ص��ا ل����ه، يف حن 
الإم���ارات  ممثلة  جانب  اإىل  انتخب�ا 
املمثل  نائب  العتيبي،  ح�صة  الأن�صة 
املتحدة  الأمم  ل���دى  لأمل��ان��ي��ا  ال��دائ��م 
كنائبا  ����ص����ل���ت���ز  ي�����رغ����ن  ال�������ص���ف���ر 

للرئي�س.

العتيبي  الأن�صة  انتخاب  �ص�ء  وعلى 
ال�����دويل، م��ن املت�قع  امل��ن�����ص��ب  ل��ه��ذا 
ال�صفر  امل�����ؤمت����ر  رئ���ي�������س  ي���ق����م  اأن 
بتي�صر  ب��ت��ك��ل��ي��ف��ه��ا  م��ن��ات�����ص��ك��ان��ي��ان 
اإط��ار عمل هذا  الدولية يف  املناق�صات 
امل�ؤمتر، وذلك بهدف حتديد التم�يل 

العام لعدد من �صناديق الأمم املتحدة 
وبراجمها الإمنائية لعام 2018.

ومن املت�قع اأن تبداأ مناق�صات مكتب 
وليته  تنفيذ  ب�����ص��اأن  امل���ؤمت��ر  رئ��ا���ص��ة 
من  ي��ن��اي��ر  �صهر  مطلع  م��ن  اع��ت��ب��ارا 

العام القادم.
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اأخبـار الإمـارات
2017 عام  يف  خدمة  �أطول  �أ�سحاب  عليهم  �ملوؤمن  �ملعا�سات” تكرم  “هيئة 

•• دبي -وام:

�صم�  بح�ص�ر  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�صات  العامة  الهيئة  كرمت 
الرئي�س  للطران  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكت�م  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ 
الأعلى ملجم�عة طران الإمارات امل�ؤمن عليهم اأ�صحاب اأط�ل خدمة يف 

عام 2017 �صمن مبادرة” وفاء لل�طن”.
املعا�صات  هيئة  ع��ام  مدير  الهاملي  �صيف  حممد  �صعادة  التكرمي  ح�صر 
للطران  دب��ي  ع��ام هيئة  اأه��ل��ي مدير  ع��ب��داهلل  و�صعادة حممد  ب��الإن��اب��ة 

املدين.
وتقدم �صم� ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكت�م بال�صكر لهيئة املعا�صات على 
عليها  تربينا  الذي  ال�فاء  قيم  تعك�س  اإنها  وقال  الطيبة..  املبادرة  هذه 
يف دولة الإمارات املعروفة بتقديرها للعطاء والإخال�س يف العمل وهي 

القيم التي �صاهمت يف رفع ا�صم ومكانة الإمارات يف كافة املحافل الدولية. 
واأكد اأن م�صرة التنمية امل�صتدامة التي تتبناها الدولة تفر�س احلاجة 
اإىل وج�د جن�د جمه�لن ل يت�قف فكرهم يف العطاء عند �صن معينة.. 
م�صرا اإىل اأن الدولة تدعم على قدم امل�صاواة كافة الك�ادر الب�صرية التي 
تظهر ال�صتعداد والكفاءة املهنية العالية لال�صتمرار �صمن هذه امل�صرة 
�ص�ق  يف  امل�اطن  باإبقاء  الر�صيدة  حك�متنا  ت�جهات  مع  يتما�صى  ومب��ا 
املدين  اإن تبني هيئة الطران  �صم�ه  وق��ال  العمل لأط���ل مدة ممكنة. 
لبيئة م�صجعة على العمل وداعمة لطم�ح امل�ظفن.. �صاهم يف و�ص�لنا 

اإىل هذه اللحظة التي نحتفل فيها بتكرمي اأحد اأبناء الهيئة.
وتعميق  النتماء  تعزيز  على  تق�م  الهيئة  ا�صرتاتيجية  اأن  اإىل  م�صرا 
وتط�ير  م�اهبهم  تنمية  خ��الل  م��ن  ومتكينهم  فيها  للعاملن  ال����لء 
قيادة ملهمة حتفز الإنتاجية وت�صجع البتكار وتكافئ الإجنازات ب�صكل 

وتكفل للجميع امل�صاواة يف احلق�ق وال�اجبات.
بهدف  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  اأن  الهاملي  �صيف  حممد  ���ص��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�طنية  الكفاءات  العمل وتقدير  واإع��الء قيمة  العطاء  تكري�س مفه�م 
�صبابنا  ومنح  الإم���ارات  وطننا  خدمة  �صبيل  يف  وقتها  جل  اأعطت  التي 

القدوة والنم�ذج الذي يعزز روح وقيم امل�اطنة املثلى.
لهم  امل�صه�د  امل�ظفن  ه����ؤلء  مبثل  يزخر  الإم����ارات  جمتمع  اأن  واأك���د 
بالكفاءة واملهنية العالية. م�صرا اإىل اأن دولة الإمارات من اأكر الدول 
ت�صجيعا مل�اطنيها على التعليم واكت�صاب املهارات وتط�يرها مبا ينعك�س 
على م�صاهمات الفرد يف خدمة اأ�صرته وجمتمعه وهذا ما ي�ؤكده تكرمينا 

الي�م لأحد اأبناء ال�طن الذي ق�ص�ا اأكر من 50 عاما يف خدمته.
يختار  �صن مبكرة،  ت��رك مكانه يف  البع�س  يختار  وق��ت  اأن��ه يف  واأ���ص��اف 
اآخرون امل�صي يف العمل من اأجل حتقيق اأهداف �صامية تتج�صد اأمامهم 

جتاه  عاتقهم  على  امللقاة  املجتمعية  بامل�ص�ؤولية  اإح�صا�صهم  واق��ع  م��ن 
العمل  اأن  م�ؤكدا  وامل�صاندة..  الدعم  �صبل  كافة  لهم  قدم  ال��ذي  وطنهم 

والعطاء لدولة الإمارات له من يقدره وينزله اأف�صل منازله.
وتقدم حممد عبداهلل اأهلي بال�صكر والتقدير اإىل هيئة املعا�صات ومديرها 
العام واإىل هيئة دبي للطران املدين ممثلة برئي�صها �صم� ال�صيخ اأحمد 

بن �صعيد اآل مكت�م على هذه املبادرة الكرمية.
وقال اإن تكرميي الي�م ه� تكرمي لكل من يعمل على هذه الأر�س الطيبة 

ول يدخر و�صعا يف �صبيل رفعتها واإعالء �صاأنها.
امتد ف�صله على  الذي  ال�طن  لهذا  رد اجلميل  اإن من واجبنا  واأ�صاف 
مدار �صن�ات حياتنا منذ ال�صغر وحتى ي�منا هذا.. واأننا مهما قدمنا له 
من وقتنا وعمرنا لن ن�صتطيع اأن ن�يف ول� جزءا �صئيال من ف�صله علينا 

فه� واحة اأمننا وم�صتقبل اأبنائنا.

حاكم �لفجرية ي�ستقبل �سفر�ء دول جنوب �سرق �آ�سيا لدى �لدولة
•• الفجرية -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صم� ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
�صم�ه  بق�صر  ال��ف��ج��رة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ص� 
بح�ص�ر �صم� ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي 
ال�صرقي  حممد  بن  �صالح  وال�صيخ  الفجرة  عهد  ويل 
رئي�س دائرة ال�صناعة والقت�صاد بالفجرة �صفراء دول 
جن�ب �صرق اآ�صيا لدى الدولة “اآ�صيان” الذين ح�صروا 

لل�صالم على �صم�ه.
ومت خالل اللقاء بحث �صبل تعزيز العالقات الثنائية بن 
القت�صادية  التط�رات  على  والتعرف  ودولهم  الإم��ارة 
اآ�صيا  �صرق  جن�ب  دول  �صفراء  وفد  و�صم  الفجرة.  يف 
�صفر  فينيغ�  ك�ن�صتان�ص� جر  �صعادة  ال�صيف كال من 

�صفر  ك���ان��غ  فينه  ترينه  �صعادة  و  الفلبن  جمه�رية 
ج��م��ه���ري��ة ف��ي��ت��ن��ام ال���ص��رتاك��ي��ة و���ص��ع��ادة �صيد حممد 
و�صعادة  م��ال��ي��زي��ا  �صفر  ح�صن  تينجك�  ب��ن  ح�صرين 
و�صعادة  الإندوني�صية  اجلمه�رية  �صفر  بجي�س  ح�صن 
ك���م��ات ك��ام��ال��ن��اف��ن ���ص��ف��ر مم��ل��ك��ة ت��اي��الن��د وال�صيد 
�صي�كاردي عبد احل�صاين القائم باأعمال �صفارة بروناي. 
ورحب �صاحب ال�صم� حاكم الفجرة بدبل�ما�صي دول 
الت�فيق  .. متمنيا لهم  الدولة  اآ�صيا لدى  �صرق  جن�ب 
اأوا�صر  وتق�ية  لتعزيز  عملهم  مهام  اأداء  يف  والنجاح 

ال�صداقة التي تربط بن دولهم ودولة الإمارات.
مدير  ال�صنحاين  �صعيد  حممد  �صعادة  اللقاء  ح�صر 
الزحمي  ���ص��امل  و���ص��ع��ادة  بالفجرة  الأم����ري  ال��دي���ان 

مدير مكتب ويل عهد الفجرة.

�سارة �ل�سرقي ت�سهد حفل تخريج طالبات 
جامعة عجمان “دفعة عام �خلري” بالفجرية

�إخماد حريق يف م�ستودع د�خل مزرعة يف �لفحلني

•• الفجرية -وام:

ال�صيخة  الفجرة  حاكم  ال�صم�  �صاحب  كرمية  �صهدت 
����ص���ارة ب��ن��ت ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ام�����س احتفال 
“عام  جامعة عجمان بالفجرة مبنا�صبة تخريج دفعة 
الكليات  224 طالبة من خمتلف  ت�صم  اخلر” التي 

والتخ�ص�صات وذلك بقاعة ال�صيخ خليفة لالحتفالت.
واألقت الدكت�رة �صمية �صر اخلتم رئي�صة جلنة التخريج 
اإىل  الم��ت��ن��ان  بخال�س  فيها  ت���ج��ه��ت  اجل��ام��ع��ة  كلمة 
ع�ص�  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 

امل�صتمرة  ل��رع��اي��ت��ه  ال��ف��ج��رة  الأع���ل���ى ح��اك��م  امل��ج��ل�����س 
للجامعة ودعمه املت�ا�صل لها.

كبار  التخريج �صيفات اجلامعة من  احتفالية  ح�صرت 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات واأم���ه���ات اخل��ري��ج��ات وع�����ص���ات الهيئة 
ال��ت��دري�����ص��ي��ة والإداري������ة ب��اجل��ام��ع��ة. ويف اخل��ت��ام قامت 
بت�زيع  ال�صرقي  حممد  ب��ن  حمد  بنت  ���ص��ارة  ال�صيخة 
املتميزات  الطالبات  ال�صهادات على اخلريجات وتكرمي 
فيما قامت الدكت�رة �صمية اخلتم باإهداء ال�صيخة �صارة 
بنت حمد درعا تذكارية تقديرا لت�صريفها حفل التخرج 

وجله�دها احلثيثة واملخل�صة يف ال�صاأن التعليمي.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأخمدت فرقة اطفاء تابعة لإدارة الدفاع املدين يف راأ�س 
يحت�ي  م�صت�دع  يف  اأم�س  ع�صر  اندلع  حريقا  اخليمة 
على معدات واأ�صمدة زراعية داخل مزرعة تع�د ملكيتها 

مل�اطن يف منطقة الفحلن.
ك���ان حم����دودا خ�صائر  ال���ذي  ع��ن  احل��ري��ق  ي�صفر  ومل 
املت�اجدين يف  العمال  اإ�صابات ج�صمانية بن  اأو  كبرة 

املزرعة. 
اهلل  عبد  حممد  العميد  ذك��ر  احل���ادث  على  تعليق  ويف 

راأ����س اخليمة  امل���دين يف  ال��دف��اع  اإدارة  ال��زع��اب��ي م��دي��ر 
ال��ن��ران  بح�ص�ر  الفرقة متكن�ا من اطفاء  ان رج��ال 
�صامل  وامل��ق��دم  امل��راك��ز  ق�صم  رئي�س  �صاملن  حمد  مل��ق��دم 
الزعابي  خالد  وامل��الزم  العمليات  ق�صم  رئي�س  ال�صاعر 
عليه  ال�صيطرة  م��ن  ومتكن�ا  وال��ف���م  امل��ي��اه  با�صتخدام 
فيما مت ال�صتعانة ب�صي�ل و3 تناكر من املياه من دائرة 

اخلدمات العامة للتعامل مع احلادث.
على  اقت�صرت  احل��ري��ق  خ�صائر  ان  ال��زع��اب��ي   واو���ص��ح 
اجلهات  اىل  احل��ادث   ملف  ت�صليم  ومت  املادية  الأ�صياء 

املخت�صة يف �صرطة راأ�س اخليمة ولدائرة اخلدمات.

بلحيف �لنعيمي يدعو موظفي “ز�يد لالإ�سكان” �إىل حتقيق ر�سالة �لربنامج �ل�سرت�تيجية
•• دبي-وام: 

دع���ا م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط���ي��ر 
زايد  ال�صيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س 
الي�م  ل��ق��ائ��ه  خ���الل   - ل��الإ���ص��ك��ان 
�صحذ  اإىل   - ال��ربن��ام��ج  م���ظ��ف��ي 
ال��ه��م��م وب����ذل امل��زي��د م��ن اجله�د 
لالإ�صكان”  “زايد  ر�صالة  لتحقيق 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة وامل���ت���م���ث���ل���ة يف 
وتقدمي  ال�صكني  ال��رف��اه  حتقيق 
خدمات اإ�صكانية متن�عة ومبتكرة 
من  امل���اط��ن��ن  ت�صعد  وم�صتدامة 
املعاير  اأف�������ص���ل  ت��ط��ب��ي��ق  خ�����الل 

العاملية.
وقال معاليه - خالل اللقاء الذي 
“انرتك�نتيننتال  ب��ف��ن��دق  ج���رى 
في�صتيفال �صيتي” يف دبي بح�ص�ر 
ان   - وم�ظفيه  الربنامج  ق��ي��ادات 
امل��ب��ا���ص��رة بن  ال��ل��ق��اءات  تلك  مثل 
ال��ق��ي��ادة وامل���ظ��ف��ن ت��اأت��ي يف اإطار 
رعاية  ع���ل���ى  ال����ربن����ام����ج  ح���ر����س 
بينهم  الأل��ف��ة  وحت��ق��ي��ق  م�ظفيه 
مبا  العمل  بيئة  تعزيز  جانب  اإىل 
من �صاأنه حتقيق الإرتقاء بالكفاءة 

ومن  ال���ربن���ام���ج  اأن  اإىل  م�����ص��را 
خ����الل دع����م ال���ق���ي���ادة ي���ه���دف اإىل 
ث��ق��اف��ة الإب���ت���ك���ار يف بيئة  ت��ر���ص��ي��خ 
خدمات  وتقدمي  امل�ؤ�ص�صي  العمل 
للم�ظفن  ال�صعادة  حتقق  رائ���دة 
الإ�صهام  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ت��ع��ام��ل��ن 
يف خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م��ن��ت��ج��ة من 
الب�صرية  ب��امل���ارد  الهتمام  خ��الل 
الالزمة  الإم���ك���ان���ي���ات  وت�����ص��خ��ر 

امل�اطنن  خلدمة  املتميز  والأداء 
م���ن خ���الل ت���ف��ر م�����ص��اك��ن تلبي 
وحتقيق  وتطلعاتهم  طم�حاتهم 
اآن  �صعادة امل�ظفن واملتعاملن يف 

واحد.
امل�����ظ����ف����ن على  وح������ث م���ع���ال���ي���ه 
وال�صعي  الإيجابية  ب��روح  التحلي 
التميز يف كافة  قدما نح� حتقيق 

املجالت.

لتحقيق الأهداف املن�ص�دة.
�صل�صلة من  اإط���ار  ال��ل��ق��اء يف  ي��اأت��ي 
ال��ت��ي يجريها  امل��ب��ا���ص��رة  ال��ل��ق��اءات 
معايل الدكت�ر عبداهلل بن حممد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ���ص��م��ن جدول  ب��ل��ح��ي��ف 
امل�ظفن  م��ع  امل�����ص��ت��م��رة  ل��ق��اءات��ه 
اأن امل�رد الب�صري ه� اأحد  باعتبار 
اأه���م ال��رك��ائ��ز ال��ت��ي ي��راه��ن عليها 

الربنامج يف املرحلة املقبلة.

“�خلارجية” توقع مذكرتي تفاهم مع “كلية �لإمام مالك لل�سريعة” و”�لإمار�ت لل�سيافة”
•• اأبوظبي - وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
ال�����دويل م��ذك��رت��ي ت��ف��اه��م م���ع كل 
لل�صريعة  م��ال��ك  الإم�����ام  ك��ل��ي��ة  م��ن 
والقان�ن واأكادميية الإمارات لإدارة 

ال�صيافة.
التعاون  اإط�����ار  يف  ال��ت���ق��ي��ع  ي���اأت���ي 
ال�طني  امل�������ص���روع  يف  وال�������ص���راك���ة 
للم�صاعدات  الإم������ارات  “برنامج 
“ وال��ذي مت اإطالقه �صمن  الفنية 
امل�صاعدات  وا�صرتاتيجية  �صيا�صة 
ال�صعي  ب��ه��دف  ل��ل��دول��ة  اخل��ارج��ي��ة 
اإب��راز اخل��ربات املرتاكمة لدى  اإىل 
خمتلف  يف  الإم����ارات����ي����ة  اجل����ه����ات 
يف  الكفاءات  لبناء  ونقلها  املجالت 
الدول النامية مما ي�صاهم يف تعزيز 

فر�س التعاون الدويل.
وقع املذكرتن عن وزارة اخلارجية 
���ص��ع��ادة �صلطان  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
حم��م��د ال�����ص��ام�����ص��ي م�����ص��اع��د وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل ل�ص�ؤون 
التنمية الدولية .. ووقعها عن كلية 
والقان�ن  لل�صريعة  م��ال��ك  الإم����ام 
���ص��ع��ادة ال��دك��ت���ر ع��ي�����ص��ى ع��ب��د اهلل 
حممد بن مانع احلمري الرئي�س 
وقعها  ف��ي��م��ا   .. للكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لإدارة  الإم����������ارات  اأك����ادمي����ي����ة  ع����ن 
العام  املدير  ه���ي  ج���دي  ال�صيافة 
لالأكادميية. وتهدف املذكرتان اإىل 
امل�ؤ�ص�صتن  خ��ربات  م��ن  ال�صتفادة 
النامية  ال�������دول  ق�������درات  دع�����م  يف 
�صيا�صة  م��ع  يتما�صى  مب��ا  ال�صريكة 
وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة دول������ة الإم���������ارات 

للم�صاعدات اخلارجية.
واأع��������رب ����ص���ع���ادة ���ص��ل��ط��ان حممد 
وامتنانه  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ال�����ص��ام�����ص��ي 
التي  الإماراتية  امل�ؤ�ص�صات  ملختلف 
ل تاأل�ا جهدا يف الإ�صهام يف تعزيز 
الدولة من خالل الن�صمام  مكانة 

تقدمي  ع��ل��ى  الإم�������ارات  ت��رك��ي��ز  اأن 
ب�صبب  ي��ن��ب��ع  ل  ال��ف��ن��ي��ة  امل�����ص��اع��دة 
احلاجة اإليها فح�صب بل ي�صتند اإىل 
اأن تط�ير وبناء القدرات وم�صاركة 
كفاءة  م����ن  ت����زي����د  ال����ت����ي  امل���ع���رف���ة 
الأخرى  امل�صاعدات  اأ�صكال  وفعالية 
وه� ما يعترب الأ�صا�س لتط�ير فهم 
اأف�صل لدى الأمم وتعمل كمحفزات 
ال�صريكة  وال����دول  الإم�����ارات  ت��دف��ع 
البتكارات  من  املزيد  حتقيق  نح� 

والإجنازات. 
حتديد  مت  اأن���ه  اإىل  �صعادته  ول��ف��ت 
الفنية  امل�����������ص�����اع�����دات  جم����������الت 
الإماراتية بناء على املزايا الن�صبية 
امل���ت���ف���ردة التي  وجم�����الت اخل�����ربة 

تتمتع بها الدولة.
الدكت�ر  ����ص���ع���ادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
من  انطالقا  اإن��ه  احلمري  عي�صى 
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ت���ج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
يك�ن  ب����اأن  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اخلر”  ع�������ام   “   2017 ع�������ام 
بناءة  مب���ب���ادرات  تفعيله  و����ص���رورة 
واملجتمع  والأ�صرة  الفرد  على  تع�د 
باخلر ال�فر متا�صيا مع النه�صة 
الدولة  ت�صهدها  ال��ت��ي  احل�����ص��اري��ة 

للم�صاعدات  الإم��������ارات  ل��ربن��ام��ج 
 “  UAETAP  “ ال����ف����ن����ي����ة 
خربات  ل��ن��ق��ل  من�صة  ي��ع��د  وال����ذي 
يعمل  النامية مم��ا  ل��ل��دول  ال��دول��ة 
مع  الثنائية  العالقات  ت�ثيق  على 
دع��م جه�دها  ال��دول وي�صمن  تلك 
كلية  ان�صمام  اأن  واأك���د  التنم�ية. 
والقان�ن  لل�صريعة  م��ال��ك  الإم����ام 
واأكادميية الإمارات لإدارة ال�صيافة 
قيمة  ���ص��ي�����ص��ك��ل  ال����ربن����ام����ج  اإىل 
من  امل���ؤ���ص�����ص��ت��ان  متلكه  مل��ا  م�صافة 
خربات ومعرفة مرتاكمة يف جمال 
والتدريبية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ربام���ج 
والأبحاث والدرا�صات وال�صت�صارات 

وخدمات التط�ير.
ال�صام�صي  ���ص��ل��ط��ان  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���ار 
الفنية  امل�����ص��اع��دات  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل 
الإماراتي مت اإن�صاوؤه كمكمل جله�د 
دولة  تبذلها  التي  ال��دويل  التعاون 
الإم��ارات والتي تنطلق من اإميانها 
وبناء  امل���ع���رف���ة  م�����ص��ارك��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
للتعامل  وامل�ؤ�ص�صات  الأفراد  قدرات 

مع التحديات العاملية. 
واأو�صح اأن الربنامج يعترب امتدادا 
التعاون  ح��ق��ل  ح��ي���ي��ا يف  وع��ن�����ص��را 
ال�����دويل امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي امل�����ص��ت��دام كما 

الكثر من  ف��اإن  املنطلق  وم��ن ه��ذا 
ال�زارات وامل�ؤ�ص�صات والدوائر فعلت 

املبادرة ومنها الكلية.
واأ���ص��اف اأن��ه م��ن ب��ن تلك اجلهات 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��امل��ب��ادرة ال���رائ���دة “ 
برنامج الإمارات للم�صاعدات الفنية 
الكلية  يف  درا�صية  فر�س  “ لإيجاد 
اإميانا  ال���ع���امل  يف  ال��ن��ام��ي��ة  ل���ل���دول 
م��ن��ه��ا ب��ن�����ص��ر ل��غ��ة ال������ص��ط��ي��ة التي 
تنادي بها دولة الإمارات وكثر من 
الدول العربية والإ�صالمية والدول 

ال�صديقة.
بهذه  ال��ك��ل��ي��ة  ت��رح��ي��ب  اإىل  واأ����ص���ار 
بتحقيق  م����ن����ه����ا  ث����ق����ة  امل��������ب��������ادرة 
الطلبة  اأول���ئ���ك  امل��ن�����ص���د يف  الأم����ل 
ال��دول��ة كي  امل�صتقطبن م��ن خ��ارج 
يع�دوا حاملن املفه�م ال��صطي يف 

الدين الإ�صالمي اإىل بالدهم .
اأ���ص��اف��ت ج����دي ه�ي  ناحيتها  م��ن 
لإدارة  الإم�����������ارات  اأك����ادمي����ي����ة  اأن 
مكانتها  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت  ال�����ص��ي��اف��ة 
املرم�قة خالل ال� 16 �صنة املا�صية 
ك���اح��دة م��ن اأف�����ص��ل اجل��ام��ع��ات يف 
مركزا  واأ���ص��ب��ح��ت  ال�صيافة  اإدارة 
للقادة  اجلامعي  التعليم  يف  للتميز 

ال�صيافة.  جم���ال  يف  ال��ط��م���ح��ن 
مع  بالعمل  �صعادتها  ع��ن  واأع��رب��ت 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
امل�صاعدات  ب��رن��ام��ج   “ م���ن  ك��ج��زء 
ال��ف��ن��ي��ة الإم���ارات���ي���ة “ م���ن خالل 
وبرامج  التعليمية  امل�ص�رة  تقدمي 
التدريب والتط�ير املهني.. م�صرة 
مهمة  م���ب���ادرة  ال���ربن���ام���ج  اأن  اإىل 
بن  واملعرفة  ال��ق��درة  نقل  لتط�ير 

دولة الإمارات والدول النامية.
الدويل  التعريف  اأن  بالذكر  جدير 
اأنها  ين�س على  الفنية  للم�صاعدات 
حتت  تندرج  مالية  غر  م�صاعدات 
ويتم  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  مظلة 
حلك�مات  جهة  قبل  م��ن  تقدميها 
ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة ال�����ص��ري��ك��ة بهدف 
بناء قدرات اأفرادها وال�صتفادة من 

اخلربة املتميزة من اجلهة.
لبناء  امل�������ص���اع���دات  ه�����ذه  وت����ه����دف 
ال����ق����درات وال���ك���ف���اءات ع���ن طريق 
م�صاركة  اأو  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج 
اأو يف  ال���دول���ة  ����ص����اء يف  اخل������ربات 
واإر�صال  ال�صريكة  النامية  ال���دول 
ب���ع���ث���ات اخل�������رباء م����ن اجل���ه���ة اإىل 
للتقييم  ال�صريكة  النامية  ال���دول 
واملقرتحات  ال��ت������ص��ي��ات  وت���ق���دمي 
املتخ�ص�صن  الأف�����������راد  وب���ع���ث���ات 
والباحثن  الأك�����ادمي�����ي�����ن  م���ث���ل 
وال�������ص������ت�������������ص������اري������ن وامل����ع����ل����م����ن 
النامية  ال�����دول  اإىل  وامل��ت��ط���ع��ن 
الدرا�صية  امل��ن��ح  وت���ف��ر  ال�صريكة 
املحلية والتكاليف غر املبا�صرة من 
وتعليم  للطالب  الدرا�صية  الر�ص�م 
ال��ل��غ��ات وال��ب��ح���ث وال��درا���ص��ات مع 
والربامج  ال�صريكة  النامية  ال��دول 
امل�جهة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
نح� التنمية اإ�صافة اإىل امل�صاهمات 
املخ�ص�صة مثل امل�ؤمترات والندوات 
وور�������س ال��ع��م��ل وت���ب���ادل ال���زي���ارات 

واملن�ص�رات وغرها.

�أو  زيادة  “�لهوية” تنفي 
تعديل ر�سوم خدماتها

•• اأبوظبي-وام:

نفت الهيئة الحتادّية لله�ّية واجلن�صية ال�صائعات التي يتداولها البع�س 
عرب تطبيقات اله�اتف املحم�لة وم�اقع الت�ا�صل الجتماعي ح�ل قيام 

الهيئة بتعديل ر�ص�م اخلدمات التي تقدمها للمتعاملن.
واأهابت الهيئة باملتعاملن عدم اللتفات اإىل ال�صائعات ..م�ؤكدة اأن الإعالن 
القن�ات  اإل من خالل  يتّم  اأو خدماتها ل  اإجراءاتها  اأي تعديالت يف  عن 

الر�صمّية وعرب م�قعها الإلكرتوين اأو من خالل و�صائل الإعالم املحلّية.
واأكدت الهيئة اأن الر�ص�م التي تتقا�صاها على خدماتها �ص�اء كانت اإ�صدار 
او جتديد اأو ا�صتبدال بطاقة اله�ّية حمددة مب�جب قراري جمل�س ال�زراء 
حتديد  ت�صّمنا  واللذين   2011 ل�صنة   25 ورقم  رقم 14 ل�صنة 2005 
ر�ص�م الت�صجيل واإ�صدار بطاقة اله�ية للم�اطنن وم�اطني دول جمل�س 
التعاون ب�صالحية مدتها 5 �صن�ات مببلغ 100 درهم يف حن ربطا مّدة 
�صالحية البطاقة للمقيمن بعدد �صن�ات الإقامة وحددا ر�ص�م اإ�صدارها 
كّله  اإىل ذلك  ال�صنة، ت�صاف  اأو جزء من  �صنة  دره��م عن كل   100 مببلغ 
الطباعة  ر�ص�م تعبئة ال�صتمارة الإلكرتونية البالغة 70 درهماً يف مكاتب 
و40 درهماً يف حال التقّدم بالطلب عن طريق امل�قع الإلكرتوين للهيئة 

اأو عن طريق تطبيقها الذكي.
واأو�صحت الهيئة اأّن ر�ص�م جتديد البطاقة لكافة فئات املتعاملن هي نف�س 
ر�ص�م الإ�صدار، يف حن تبلغ ر�ص�م ا�صتخراج بدل فاقد 300 درهم يف حال 
فقدان البطاقة، ور�ص�م ا�صتبدالها عند الرغبة يف تعديل البيانات املطب�عة 
عليها 150 درهماً، ت�صاف اإليها ر�ص�م تعبئة ال�صتمارة بح�صب القناة التي 

يتقّدم املتعامل بطلب اخلدمة من خاللها.
وقالت الهيئة اإنها ل تتقا�صى اأية ر�ص�م على خدمة التقّدم بطلب الإعفاء 
م��ن غ���رام���ات ال��ت��اأخ��ر، ول ع��ل��ى ط��ل��ب��ات الإع���ف���اء م��ن ر���ص���م اخلدمات 
للمتعاملن احلا�صلن على ال�صمان الجتماعي واأ�صحاب الهمم ومر�صى 

الت�حد وكبار ال�صن ف�ق 70 عاماً.
وعدم  الر�صمية  م�صادرها  من  الأخبار  ا�صتقاء  باملتعاملن  الهيئة  واأهابت 
احلاجة  عند  معها  والت�ا�صل  م�ص�ؤولة،  غ��ر  من�ص�رات  �صحية  ال���ق���ع 
الرقم  على  الت�صال  مركز  عرب  �ص�اء  بها،  اخلا�صة  الت�صال  قن�ات  عرب 
الت�ا�صل  م����اق���ع  ع��ل��ى  ���ص��ف��ح��ات��ه��ا  خ���الل  م���ن  اأو   ،600530003
م�قعها  على  املت�فرة  الف�رية  املحادثة  خدمة  طريق  عن  اأو  الجتماعي، 
يف  املنت�صرة  لها  التابعة  املتعاملن  �صعادة  مراكز  عن  ف�صاًل  الإل��ك��رتوين، 

خمتلف اإمارات الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�سدر قر�ر� �مرييا بتعيني ر��سد عبد �لرحمن مدير� عاما لالإد�رة �ملركزية للمو�رد �لب�سرية

•• عجمان-وام: 

اأ�صدر �صاحب ال�صم� ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�ص� 
ل�صنة   22 اأمريا رقم  ق��رارا  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س 
للم�ارد  املركزية  ل��الإدارة  عام  مدير  تعين  ب�صاأن   2017

الب�صرية .
وياأتي هذا القرار بعد الطالع على اأحكام املر�ص�م الأمري 
الب�صرية يف  امل�����ارد  ق��ان���ن  ب��اإ���ص��دار   2017 ل�صنة   4 رق��م 
ح��ك���م��ة ع��ج��م��ان وع��ل��ى اأح���ك���ام امل����ادة رق���م 9 م��ن املر�ص�م 
الأمري رقم 22 ل�صنة 2017 ب�صاأن اإعادة تنظيم الإدارة 
م�صلحة  تقت�صيه  ما  على  وبناء  الب�صرية  للم�ارد  املركزية 

ل�صنة   22 رق��م  الأم����ري  ال��ق��رار  وين�س  ب�����الإدارة.  العمل 
بن  �صلطان  عبدالرحمن  را�صد  �صعادة  تعين  على   2017
للم�ارد  امل��رك��زي��ة  ل����الإدارة  ع��ام��ا  م��دي��را  ال�ص�يدي  ج���ربان 
الب�صرية يف عجمان ويك�ن م�صئ�ل اأمام حاكم الأمارة واأمام 
الإدارة  واملالية عن حتقيق  الإداري��ة  لل�ص�ؤون  احلاكم  ممثل 
لأهدافها وقيامها باخت�صا�صاتها ومهامها املحددة مبر�ص�م 

اإعادة تنظيمها رقم 22 ل�صنة 2017.
وخ�ل القرار املدير العام املعن مبجم�عة من الخت�صا�صات 
ال�����اج����ب ت��ن��ف��ي��ذه��ا وم����ن ب��ي��ن��ه��ا اإع�������داد م�������ص���روع اخلطة 
ال�صرتاتيجية لالإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وفقا 
واإع��داد م�صروع  الإم��ارة  بها يف حك�مة  املعم�ل  للت�صريعات 

اعتمادها  بعد  تنفيذها  ومتابعة  ل���الإدارة  ال�صن�ية  امل���ازن��ة 
وفقا للنظام املايل امل�حد حلك�مة الإم��ارة واإع��داد م�صروع 
وفقا  اعتماده  ومتابعة  ل���الإدارة  الفرعي  اخلتامي  احل�صاب 
الهيكل  م�����ص��روع  واإع�����داد  للحك�مة  امل���ح��د  امل���ايل  ل��ل��ن��ظ��ام 
التنظيمي لالإدارة وعر�صه على املجل�س التنفيذي لعتماده 
الالزمة  الت��ف��اق��ي��ات  واإب�����رام  ال��غ��ر  اأم����ام  الإدارة  ومت��ث��ي��ل 

لتحقيق اأهداف ومهام الإدارة.
وفقا  الإدارة  م�ظفي  تعين  العام  املدير  ال��ق��رار  خ���ل  كما 
ب��ه��ا يف ح��ك���م��ة الإم����ارة  امل�����ارد الب�صرية امل��ع��م���ل  لأن��ظ��م��ة 
والل�ائح  الأنظمة  واإ���ص��دار  وفنيا  اإداري���ا  عليهم  والإ���ص��راف 
الإداري������ة ال��داخ��ل��ي��ة اخل��ا���ص��ة بتنظيم ال��ع��م��ل ال��ي���م��ي يف 

تعاميم  اأو  ق���رارات  اأي  واإ���ص��دار  ل���الإدارة  التابعة  ال���ح��دات 
اإعمال  على  والإداري  الفني  الإ�صراف  ل�صمان ح�صن  لزمة 
اأي �صالحيات  مهام وممار�صة  باأي  والقيام  الي�مية  الإدارة 
اأخرى يتم تكليفه بها ممثل احلاكم لل�ص�ؤون الإدارية واملالية 
اأيا من م�ظفي الإدارة  اأن يف��س  ويج�ز ملدير عام الإدارة 
للقيام ببع�س �صالحياته اأو لتمثيل الإدارة اأمام اأي جهة اأيا 
بالنيابة  اأو ت�صرف حمدد  اأي مهام معينة  اأو لإج��راء  كانت 

عن الإدارة.
الأم��ري ويك�ن نافذا قان�نا من تاريخ  القرار  ي�صري هذا 
الر�صمية لالأمارة ويعمم  الت�قيع عليه وين�صر يف اجلريدة 

على اجلهات املعنية للعمل مبقت�صاه كل فيما يخ�صه.

•• عجمان-وام:

دعا �صعادة الل�اء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام 
�صرطة عجمان اىل تكثيف التعاون الدويل يف جمال مكافحة 
وتعزيز  الق�انن  ودع��م  وامل�صت�ردة  امل�صدرة  املقلدة  الب�صائع 
..م�صددا  الفكرية  امللكية  حق�ق  حماية  جم��ال  يف  العق�بات 
على اأهمية مراقبة الأ�ص�اق الداخلية وا�صتخدام التكن�ل�جيا 

الذكية والأنظمة املعل�ماتية للت�صدي لعمليات التقليد.
وقال �صعادة الل�اء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي - خالل 
املا�صة  ملكافحة اجلرائم  ال�صابع  الإقليمي  امل�ؤمتر  م�صاركته يف 
اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الفكرية  بامللكية 

ومنظمة  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية  الإم�����ارات  جمعية  نظمته  ال���ذي 
ان   - دبي  اأرم��اين  اأم�س يف فندق  اأعماله  الإنرتب�ل واختتمت 
املقلدة  الب�صائع  حم��ارب��ة  يف  مكانتها  اأثبتت  عجمان  �صرطة 
خالل  �صبطياتها  خ��الل  من  الفكرية  امللكية  حق�ق  وحماية 
العام احلايل لعدد من ق�صايا بيع الب�صائع املقلدة يف الإمارة 
حيث متكنت من اإلقاء القب�س على 54 متهماً يف ق�صايا ترويج 

وبيع ب�صائع مقلدة بلغت قيمتها ح�ايل 85 ملي�ن درهم.
وعر�س �صعادة قائد عام �صرطة عجمان ورقة عمل تناولت اأهم 
الدول امل�صنعة وامل�صدرة للب�صائع املقلدة يف العامل ..م��صحا 
ان حجم التجارة العاملية يف الب�صائع املقلدة بلغت 1.7 ترلي�ن 

دولر منها 80 مليار دولر يف الدول العربية .

اأعمال  انخفا�س  مثل  التقليد  عن  الناجمة  الأ�صرار  بن  كما 
امل�ؤ�ص�صات وفقدان ح�ص�صها ال�ص�قية اإ�صافة اإىل حتمل الدولة 
املقلدة  ال�صلع  ا�صتخدام  نتيجة  ال�صحية  الرعاية  م�صاريف 
للب�صائع  اأوىل  ك�صحية  بالأ�صخا�س  مت�س  ال��ت��ي  والأ����ص���رار 
املقلدة. وقال �صعادة الل�اء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي 
قائد عام �صرطة عجمان ان امل�صاركة يف امل�ؤمتر - الذي حظي 
مب�صاركة رفيعة امل�صت�ى خلرباء وخمت�صن من عدة دول على 
اإ�صافة اإىل عدد من م�ص�ؤويل الدوائر املحلية  م�صت�ى العامل 
وال�����ص��رط��ي��ة يف ال��دول��ة - ج���اءت ان��ط��الق��ا م��ن اأه��م��ي��ة امللكية 
ول�صيما  بها  املا�صة  اجل��رائ��م  مكافحة  على  وحر�صا  الفكرية 

املخاطر اجل�صيمة الناجمة عن انت�صار الب�صائع املقلدة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

برعاية ودعم �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
���ص��ع���د ب��ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���ص��م��ي ع�ص� 
راأ�س اخليمة  املجل�س الأعلى حاكم 
اخليمة  راأ��������س  م����ؤ����ص�������ص���ة  ع���ق���دت 
للقراآن الكرمي وعل�مه �صباح اأم�س 
لالإعالن  ال�صحفي  امل���ؤمت��ر  الأول 
اخليمة  راأ���س  جائزة  انطالقة  عن 
للقراآن الكرمي يف ن�صختها الثامنة 
ع�صرة، ب�صالة راأ�س اخليمة، وجمع 
وجلان  امل�ؤ�ص�صة  م�ظفي  الجتماع 
�صبيعان  اأح��م��د  بح�ص�ر  اجل��ائ��زة، 

راأ���س اخليمة  العام جلائزة  الأم��ن 
اللجنة  ورئ��ي�����س  ال���ك���رمي  ل��ل��ق��راآن 
العليا املنظمة لها، ومدراء الإدارات، 
وروؤ�صاء الأق�صام، ومدراء ومديرات 
التحفيظ،  م���راك���ز  و����ص���ك���رت���اري���ة 

وال�صحافين.
ومت خالل احلفل الإعالن عن فتح 
بامل�صاركة  للراغبن  الت�صجيل  باب 
الدولة  م�صت�ى  ع��ل��ى  اجل��ائ��زة  يف 
�صهر  مل�����دة  اأي  دي�����ص��م��رب   3 ح���ت���ى 
كامل، وت�صعى اجلائزة اإىل ت�صجيع 
للتناف�س  امل���ج���ت���م���ع  ف���ئ���ات  ك���اف���ة 
يف  بينهم  فيما  والإب�����داع  وال��ت��م��ي��ز 

ودعم  املتن�عة،  القراآنية  امل�صابقات 
وال�صابات  ال�صباب  وطاقات  م�اهب 
املتميزين يف جمال القراآن الكرمي 

وعل�مه.
امل�صابقات  احل����ف����ل  وا����ص���ت���ع���ر����س 
تتفرع  ال���ت���ي  ال��ث��م��ان��ي��ة  ال���ق���راآن���ي���ة 
القراآن  م�صابقة  وه��ي  اجلائزة  عن 
الن�صائية  وامل�������ص���اب���ق���ة  ال�����ك�����رمي 
والأمهات،  املكن�نة  ال��درر  بفرعيها 
ال��ك��رمي لأئمة  ال���ق���راآن  وم�����ص��اب��ق��ة 
وم�������ؤذين امل�����ص��اج��د، وم���زام���ر اآل 
الهمم،  اأ���ص��ح��اب  وم�صابقة  داوود، 
العقابية  امل�ؤ�ص�صة  ن��زلء  وم�صابقة 

امل�صلمن  وم�صابقة  والإ�صالحية، 
احلديث  م�صابقة  واأخ����را  اجل���دد، 
اإبراهيم  اأح���م���د  وق����ال  ال�����ص��ري��ف. 
�صبيعان اأمن عام اجلائزة: تنطلق 
الن�صخة الثامنة ع�صرة من اجلائزة 
لتتحف  جديدة  حلة  يف  العام  لهذا 
وفعالياتها،  مب�صابقاتها  اجلمه�ر 
متميزة  دورة  ت���ك����ن  اأن  اآم����ل����ن 
القيادة احلكيمة  ترتجم ت�جيهات 
بجعل هذا العام 2017 عام اخلر 
وعام 2018 عام زايد، وير�صخ قيم 
احل��ب وال����لء والن��ت��م��اء والعطاء 
يف املجتمع، وال�فاء ل�طننا الغايل 

من  ال��ذي  ذلك  احلكيمة،  وقيادتنا 
�صاأنه اأن يحقق الإبداع وال�صعادة يف 

�صماء الإمارات.
واأك������د اأح���م���د ال�����ص��ح��ي م���دي���ر عام 
يف  احلكيمة   ال��ق��ي��ادة  اأن  امل�ؤ�ص�صة 
الفعاليات  اأول�����ت  الإم�������ارات  دول����ة 
القراآنية عناية بالغة، وهي حتر�س 
على غر�س قيم ال�صعادة والإيجابية 
والإب����داع يف ال���ط��ن، وت��اأت��ي جائزة 
الكرمي  ل����ل����ق����راآن  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
م��ن خالل  ذل��ك  تعزيز  لت�صاهم يف 
املتن�عة،  واأن�����ص��ط��ت��ه��ا  م�صابقاتها 
وحت���ت�������ص���ن ال����ط����اق����ات وامل�����اه����ب 

الفئات،  مبختلف  وتهتم  وتنميها، 
وخ��ا���ص��ة ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب ال���ذي���ن هم 

ليك�ن�ا  وع��م��اده��ا،  ال���ط��ن  زه����رة 
والقيم  الإي��ج��اب��ي��ة  ب���روح  متحلن 

اخلالقة التي جتعلهم خر اأجيال 
خلر وطن.

قائد عام �سرطة عجمان يدعو �ىل تعاون دويل يف جمال مكافحة �لب�سائع �ملقلدة

تنطلق بحلة جديدة

دي�سمرب  ��ستمر�ر �لت�سجيل يف جائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي حتى 3 

جامعة �لعني تطرح بر�مج �أكادميية جديدة يف �لدر��سات �لعليا

•• ابوظبي-الفجر:

ت�����د������ص�����ن ج�����ام�����ع�����ة ال������ع������ن ل���ل���ع���ل����م 
الف�صل  ب����داي����ة  م����ع  وال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا 
ال��درا���ص��ي ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام الأكادميي 
جديدين  برناجمن   ،2018-2017
والعل�م  ال��رتب��ي��ة  كلية  يف  للماج�صتر 
الإن�صانية والجتماعية وهما ماج�صتر 
الإ�صالمية  الرتبية  مناهج  يف  الرتبية 
الرتبية  وماج�صتر  تدري�صها،  وطرائق 
يف م���ن���اه���ج ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة وط���رائ���ق 

تدري�صها. 
املطروحة  امل��اج�����ص��ت��ر  ب��رام��ج  وت�����ص��ه��م 
يف ت��زوي��د ال��دار���ص��ن مب��ه��ارات البحث 
وال���ت���ح���ل���ي���ل وال���ت�������ص���م���ي���م وال���ت���ق����مي 
طرائق  يف  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  وا����ص���ت���خ���دام 
املعرفة  ال��دار���ص��ن  واإك�����ص��اب  التدري�س، 

ال�������ص���ام���ل���ة وامل����ح�����ري����ة وال���ع���م���ي���ق���ة يف 
والرتبية  العربية  اللغة  مناهج  جم��ال 
الإ�صالمية، اإ�صافة اإىل الرتقاء مبفه�م 
الدار�صن  لدى  ومهنياً  اأكادميياً  الذات 
مما ي�صاعدهم على النم� املهني امل�صتمر. 
عطاطرة،  الدين  ن���ر  الدكت�ر  واأو���ص��ح 
طرح  اأن  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  امل���ف��������س  امل���دي���ر 
روؤية  مع  ان�صجاماً  ياأتي  ال��ربام��ج  ه��ذه 
اجلامعة التي تلبي ت�جهات وطم�حات 
بقطاع  ل���الرت���ق���اء  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
ال�طنية،  ال��ك��ف��اءات  وت��ط���ي��ر  التعليم 
يف  اجلامعة  ا�صرتاتيجية  مع  ومتا�صياً 
اأن تك�ن رائ��دة يف اإع��داد معلمن وقادة 
اأنف�صهم  ب��ت��ن��م��ي��ة  م��ل��ت��زم��ن  ت��رب���ي��ن 
ب�صكل مت�ا�صل يتجاوب مع م�صتجدات 
امل��ه��ن��ة، ح��ي��ث مت��ث��ل ال��ربام��ج اجلديدة 
وللتعليم  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة  اإ���ص��اف��ة 

العايل.  واأ�صح عطاطرة ، اأن الهدف من 
كلية  يف  جديدة  ماج�صتر  برامج  طرح 
الرتبية والعل�م الإن�صانية والجتماعية 
واملعارف  املفاهيم  تعزيز  ح�ل  يتمح�ر 
لدى  التعليم  ملهنة  ال��الزم��ة  الأ�صا�صية 
مهنياً  ت��ط���ي��ره��م  ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة 
وترب�ين  ك��م��در���ص��ن  اأدائ���ه���م  ل�صمان 
منظ�مة  بناء  تعزيز  على  وم�صاعدتهم 
القيم املهنية الالزمة التي ت�ؤثر ب�صكل 

اإيجابي على املتعلمن.
غالب  الدكت�ر  الأ�صتاذ  ق��ال  جهته  من 

�صروط  اأن  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ال��رف��اع��ي، 
اجلديدة  املاج�صتر  ب��رام��ج  يف  القب�ل 
�صهادة  على  ال��ط��ال��ب  ح�ص�ل  تت�صمن 
بها  معرتف  جامعة  من  البكال�ري��س 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف  م���ن ق��ب��ل وزارة 
دولة الإمارات، يف تخ�ص�س اإعداد معلم 
جم���ال ال��رتب��ي��ة الإ���ص��الم��ي��ة، اأو اإع���داد 
والرتبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  جم���ال  معلم 
الإ�صالمية،  الرتبية  يف  اأو  الإ�صالمية، 
وذلك ملن يرغب بالت�صجيل يف ماج�صتر 
الإ�صالمية  الرتبية  مناهج  يف  الرتبية 

وطرائق تدري�صها، ويف تخ�ص�صات اإعداد 
م��ع��ل��م جم���ال ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، واإع�����داد 
والرتبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  جم���ال  معلم 
باللتحاق  يرغب  ملن  وذلك  الإ�صالمية 
اللغة  مناهج  يف  الرتبية  ماج�صتر  يف 
العربية وطرائق تدري�صها، وفق �صروط 
اجتياز  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  معينة،  وح���دود 
النم�ذج  تعبئة  مع  ال�صخ�صية،  املقابلة 
الكلية  وت����زوي����د  ب���ال���ق���ب����ل،  اخل����ا�����س 
يف  املطل�بة  وال���ث��ائ��ق  املعل�مات  بكافة 

النم�ذج.

خالل زيارة �صعم ال�صامل 

قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة يوجه �لأخذ مبقرتحات �جلمهور 
قائد عام �سرطة �لفجرية يتفقد ق�سم �ل�سرطة �ملجتمعية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

لنظام  ال���زم���ن���ي  ل��ل��ربن��ام��ج  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
وفق  ال�����ص��ن���ي  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  تفتي�س 
ل�����الط�����الع على  امل���ع���ت���م���دة  امل����ع����اي����ر 
على  وال���ق���ف  العمل  اإج�����راءات  �صر 
التط�ير  وم��ت��ط��ل��ب��ات  الح���ت���ي���اج���ات 
تعزيز  م���ب���ادرة  و���ص��م��ن  وال���ت���ح���دي���ث، 
التفتي�س للعمل ال�صرطي ، تفقد الل�اء 
قائد  النعيمي  عل�ان  بن  عبداهلل  علي 
عام �صرطة راأ�س اخليمة، مركز �صرطة 
على  الطمئنان  بهدف  ال�صامل  �صعم 
�صر العمل. وكان يف ا�صتقباله ، العميد 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ي��زي  حم��م��د  �صليمان 
مراكز ال�صرطة ال�صاملة ، املقدم طالل 
�صالح ال�صال رئي�س مركز �صرطة �صعم 
ال�����ص��ام��ل وم������دراء الأف������رع وع����دد من 

ال�صباط والأفراد باملركز.
ويف اإط���ار ه��ذه اجل���ل��ة اأك��د ب��ن عل�ان 
حر�س القيادة على ت�فر اأف�صل بيئة 
وتط�ير  ال�����ص��رط��ي  ال��ق��ط��اع  يف  ع��م��ل 

تعزيز  ���ص��ب��ي��ل  يف  ال���ع���ام���ل���ن  ق�������درات 
م�صرة التنمية واحلفاظ على �صالمة 
وطماأنينة وا�صتقرار املجتمع ، وتقدمي 
اأهمية  اىل  من�هاً   ، اخل��دم��ات  اأف�صل 
اإب������داء امل��ع��ام��ل��ة احل�����ص��ن��ة م���ع جمه�ر 
املتعاملن والأخذ مبقرتحاتهم والتي 

وت�صهيل  اخل���دم���ات  ج�����دة  م���ن  ت��ع��زز 
اإج������راءات م��ع��ام��الت��ه��م ، ودع��اه��م اإىل 
واملجتمع  ال�صركاء  مع  العالقة  تعزيز 
، حت��ق��ي��ق��اً ل��ل��روؤي��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
���ص��م��ان ا���ص��ت��م��رار اإم����ارة راأ�����س اخليمة 
 ، وال�����ص��الم��ة  ب���الأم���ن  ي��ن��ع��م  كمجتمع 

اإي���اه���م ع��ل��ى م�����ص��اع��ف��ة اجله�د  ح���اث���اً 
م�جهاً   ، وال����ن����ظ����ام  الأم��������ن  حل���ف���ظ 
ب��ت��ك��ث��ي��ف احل���م���الت ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة على 
رخ�صة  بدون  املركبة  بقيادة  املخالفن 
وخا�صة طلبة املدار�س الثان�ية لفر�س 

النظام وردعهم.

•• الفجرية -الفجر:

ت��ف��ق��د ال����ل�����اء حم��م��د اأح���م���د بن 
غامن الكعبي القائد العام ل�صرطة 
الفجرة ق�صم ال�صرطة املجتمعية 
بالإدارة العامة للعمليات ال�صرطية 
ال�صن�ي  التفتي�س  برنامج  �صمن 

لعام 2017.
ال��زي��ارة بج�لة على مكاتب  ب��داأت 
بالعاملن  خاللها  التقى  الق�صم 
لهم جه�دهم م�صيدا بدور  �صاكراً 
منظ�مة  يف  املجتمعية  ال�����ص��رط��ة 
العمل ال�صرطي و حثهم على بذل 
اأف�صل  لتقدمي  اجلهد  من  املزيد 
خالل  ،وتفقد  الأداء  من  م�صت�ى 
ال��زي��ارة الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت���ف��رة من 

امل�ارد الب�صرية والتقنية .
ل�صرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  ع��ق��د  ث���م 
الفجرة اجتماعا مع رئي�س ق�صم 
اأف��رع ال�صرطة املجتمعية  و م��دراء 
م�ؤ�صرات  ا���ص��ت��ع��را���س  خ��الل��ه  مت 
وم�ؤ�صرات  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة  اجل�������دة 
للربع  املجتمعية  لل�صرطة  الأداء 

م�ؤ�صرات  و   2017 ل��ع��ام  الثالث 
ال�صرطة  لأف��رع  الأمنية  التقارير 
ال�صرطة  مب�����راك�����ز  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
واملقرتحات  وال�صراكات  ال�صاملة 
وال�������ص���ك���اوى وال���ظ����اه���ر ال���ت���ي مت 
التعامل معها خالل عام 2017، 

ال�صرطة  اجن���������ازات  ع���ر����س  ومت 
امل��ج��ت�����م��ع��ي��ة م���ن خ���الل امل���ب���ادرات 
والفئات  واحل����م����الت  وال����ربام����ج 

امل�صتهدفة.
العميد  ال�����زي�����ارة  خ�����الل  راف����ق����ه 
مدير   - ال��ي��م��اح��ي  حم��م��د  حميد 

ال�صرطية- والعقيد  العمليات  عام 
عبداهلل عبيد اليماحي مدير اإدارة 
الأداء-  وت��ط���ي��ر  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الظنحاين  عبداهلل  خالد  وامل��ق��دم 
وعدد  ال��ع��ام   القائد  مكتب  مدير 

من احل�ص�ر.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة امل�����ص��رتك��ة ب��ن ح��ك���م��ة راأ�����س اخليمة 
العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  يف  امل��ن��ازع��ات  ت�ص�ية  و�صلطة 
الجتماع الدوري الثاين، برئا�صة امل�صت�صار اأحمد حممد 
اخلاطري رئي�س دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة، يف فندق 
�صعيد  ح�صن  امل�صت�صار  وبح�ص�ر  اأ���ص��ت���ري��ا،  وال����دروف 
ال��ع��ام لإم����ارة راأ����س اخل��ي��م��ة، ومايكل  ال��ن��ائ��ب  حميمد 
العاملي، ومارك  امل��ايل  ه���اجن رئي�س حماكم مركز دبي 
ب��ر ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي واأم����ن �صجل حم��اك��م مركز 

اأكادميية  رئي�س  ديفد جال�  وال�صيد  العاملي،  املايل  دبي 
اأح��م��د حممد اخل��اط��ري رئي�س دائرة  واأك���د  ال��ق��ان���ن. 
حماكم راأ�س اخليمة اأن هذه الجتماعات الدورية بن 
مبركز  املنازعات  ت�ص�ية  و�صلطة  اخليمة  راأ���س  حك�مة 
كافة  يف  العمل  تط�ير  �صاأنها  م��ن  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب��ي 

املجالت وذلك وفق اأف�صل املمار�صات العاملية.
م�صتمر  ب�صكل  ال��ع��م��ل  ���ص��رورة  اإىل  اخل��اط��ري  واأ����ص���ار 
�صاأنها  من  والتي  التفاقية،  بن�د  وتنفيذ  متابعة  على 
اإح�����داث ن��ق��ل��ة ن���ع��ي��ة يف اخل���دم���ات احل��ك���م��ي��ة ح�صب 

الخت�صا�صات. 

جلنة حكومة ر�أ�س �خليمة جتتمع مع مركز دبي �ملايل 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س وزر�ء باك�ستان ي�ستقبل �سفري �لدولة

•• اإ�صالم اآباد -وام: 

ا���ص��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ���ص��اه��د خ���اق���ان ع��ب��ا���ص��ي رئ��ي�����س وزراء 
يف  ال���زراء  رئا�صة  مبقر  الإ�صالمية  باك�صتان  جمه�رية 
�صامل  ابراهيم  عبيد  حمد  �صعادة  اآب��اد  اإ�صالم  العا�صمة 

الزعابي �صفر الدولة لدى باك�صتان .
بن  الثنائية  العالقات  ا�صتعرا�س  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
البلدين واأهمية العمل على تط�يرها يف �صتى املجالت.

البلدين  ب���ن  ال��ع��الق��ات  اإىل  ال���دول���ة  ���ص��ف��ر  وت���ط���رق 
وت��صعها لت�صمل خمتلف املجالت حيث مت و�صع اأ�ص�س 
را�صخة لها م�صتمدة من عمق ال�صداقة التقليدية بن 
�صعبي البلدين التي ت�صرب بجذورها يف اأعماق التاريخ. 

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م�����ص��اري��ع  اإىل  ال�صفر  واأ����ص���ار 
املتحدة يف جمه�رية باك�صتان الإ�صالمية يف اإطار حر�س 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغف�ر 
ثراه على تط�ير العالقات مع باك�صتان وتقدمي الع�ن 

للمحتاجن يف كافة اأرجاء باك�صتان.
من�ها برتكيز امل�صاريع المارتية على ال�صحة والتعليم 
وذلك التزاماً من �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد 
على  ال�صر  على  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
خطى املغف�ر له ال�صيخ زايد يف هذا النهج. واأ�صار �صعادة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ال�صفر 
باك�صتان  امل�صتثمرة يف  ال��دول  تعترب من كربى  املتحدة 
والعقارات  الت�������ص���الت  جم����الت  ت�����ص��م��ل  ق��ط��اع��ات  يف 

امل�صاركة  اأهمية  واأكد على  والطران والبن�ك والطاقة 
الفاعلة لباك�صتان يف معر�س اإك�صب� دبي 2020 من�ها 
الفر�س  م��ن  ل��الإ���ص��ت��ف��ادة  �صانحة  ف��ر���ص��ة  امل�����ص��ارك��ة  ان 

املتاحة يف املعر�س.
الكبر  بالتط�ر  الباك�صتاين  ال���زراء  اأ�صاد رئي�س  بدوره 
ال���ذي ت�صهده دول���ة الإم�����ارات يف ك��ل ال��ق��ط��اع��ات وعرب 
عن �صعادته ب�ج�د جالية باك�صتانية يف الإمارات تعترب 
الأكرب خارج باك�صتان يعي�ص�ن ب�صالم وي�صاهم�ن بتط�ر 
وتنمية دولة الإمارات وهم جزء بارز من هذه النجاحات 
الباك�صتانية  للجالية  ال��ك��ب��ر  ال��ت���اج��د  ه���ذا  اأن  واأك����د 
اإك�صب�  �صي�صاهم بان تك�ن م�صاركة باك�صتان يف معر�س 

فاعلة. دبي 2020 

�جتماع �للجنة �مل�سرتكة بني حكومة ر�أ�س �خليمة و»منازعات دبي �ملايل «
•• راأ�س اخليمة-وام:

الجتماع  العاملي  املايل  دبي  املنازعات يف مركز  ت�ص�ية  و�صلطة  راأ���س اخليمة  امل�صرتكة بن حك�مة  اللجنة  عقدت 
الدوري الثاين برئا�صة �صعادة امل�صت�صار اأحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة حماكم راأ�س اخليمة يف فندق والدروف 

اأ�صت�ريا.
ح�صر الجتماع �صعادة امل�صت�صار ح�صن �صعيد حميمد النائب العام لإمارة راأ�س اخليمة و�صعادة مايكل ه�اجن رئي�س 
حماكم مركز دبي املايل العاملي و�صعادة مارك بر الرئي�س التنفيذي واأمن �صجل حماكم مركز دبي املايل العاملي 

وال�صيد ديفد جال� رئي�س اأكادميية القان�ن.
راأ���س اخليمة و�صلطة ت�ص�ية  ال��دوري��ة بن حك�مة  اأن ه��ذه الجتماعات  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  واأك��د رئي�س 

املنازعات مبركز دبي املايل العاملي من �صاأنها تط�ير العمل يف كافة املجالت وذلك وفق اأف�صل املمار�صات العاملية.
واأ�صار اخلاطري اإىل �صرورة العمل ب�صكل م�صتمر على متابعة وتنفيذ بن�د التفاقية والتي من �صاأنها اإحداث نقلة 

ن�عية يف اخلدمات احلك�مية ح�صب الخت�صا�صات.

معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب اأحد اأهم الأدوات والو�صائل يف دعم الكتاب

�ملعر�س ي�ساهم يف حلول �لتحديات �لتي تو�جهها دور �لن�سر و�ملكتبات
•• ال�صارقة  ـ الفجر 

حتت �صعار »عامٌل يف كتابي«، تنظم 
الدويل  ال�صارقة  معر�س  فعاليات 
الروؤية  امل��ع��ر���س  ليج�صد  للكتاب 
التي تنطلق منها ال�صارقة يف تاأكيد 
قيمة الكتاب وقدرته على اأن يك�ن 
ب���اب���اً ل��الن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال���ع���امل بكل 
ال�صعار  فيحمل  وع���امل��ه،  ثقافاته 
�ص�رة لكتاب تنفتح �صفحاته على 
خمتلف العل�م والآداب الإن�صانية، 
ف��ي��ظ��ه��ر م�����ص��رع��اً ع��ل��ى ���ص���ر من 
والتكن�ل�جيا،  والأدب،  ال��ت��اري��خ، 
وغرها  والطب،  الف�صاء،  وعل�م 

من املعارف.
وت�صم فعاليات الدورة 36 ملعر�س 
للكتاب يف مركز  ال��دويل  ال�صارقة 
 1650 م�صاركة  ال�صارقة،  اإك�صب� 
تعر�س  دول����ة   60 م���ن  ن�����ص��ر  دار 
عن�ان،  م��ل��ي���ن   1.5 م���ن  اأك�����ر 
ومثقفاً،  كاتباً   393 وا�صت�صافة 
اأك���ر من  48 دول���ة، يحي�ن  م��ن 
على  ت��ت���ا���ص��ل  ف��ع��ال��ي��ة،   2600

مدى اأحد ع�صر ي�ماً.
واك�����د امل�������ص���ارك����ن ومم���ث���ل����ا دور 
اأهمية معر�س الكتاب  الن�صر على 
مكانة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ودوره 
ال��ك��ت��اب وري���ادت���ه وال����ق����ف على 
حل�ل للتحديات التي ت�اجها دور 

الن�صر والكتاب املطب�ع.
فر�س  امل���ع���ر����س  ان  م��������ص���ح���ن 
بن  واخل���ربات  ال�صراكات  لتبادل 
دور الن�صر امل�صاركة ل �صيما يف ظل 
امل�صاركات  من  الكبر  التن�ع  ه��ذا 

الدولية من كربى دور الن�صر.
وا�صادا فادي فا�صل وحممد جماز 
من املركز الثقايف العربي باملغرب، 
ب��ج��ه���د امل��ن��ظ��م��ن ل��ل��م��ع��ر���س يف 
ت��ن��ف��ي��ذ وت��ن��ظ��ي��م ع����دد ك��ب��ر من 
على  واك���دا  امل�صاحبة  الفعاليات 
الدوات  اه�����م  اح�����د  امل���ع���ر����س  ان 
وال��صائل يف دعم الكتاب وال�ق�ف 
التي  املختلفة  التحديات  وج��ه  يف 
والكتاب  ال��ن�����ص��ر  دور  ت���اج��ه��ه��ا 

املطب�ع.

 39 ومب�������ص���ارك���ة  ���ص��ي��ف��اً،   158
دولة، فيما �صملت فعاليات »املقهى 
الثقايف« على اأكر من 33 فعالية 
بح�ص�ر 60 �صيفاً وم�صاركة 11 
دولة، وا�صت�صاف الربنامج الفكري 
98 �صيفاً من 28 دولة، يقدم�ن 
املعر�س  وحر�س  فعالية.   267
الطفل«  »ف��ع��ال��ي��ات  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
 44 ب��ح�����ص���ر  ف��ع��ال��ي��ة   1632 ب��� 
�صيفاً ومب�صاركة 20 دولة، منها: 
وب�لندا،  وال���ك����ي���ت،  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
وم�لدوفا،  واأ���ص��رتال��ي��ا،  والأردن، 
والبحرين،  وال���ه���ن���د،  ورو����ص���ي���ا، 
و�ص�ريا،  وم��ن��غ���ل��ي��ا،  واأي�����ص��ل��ن��دا، 

واإيطاليا، واأوكرانيا.
وخ�ص�س »ركن الطهي« يف املعر�س 
بح�ص�ر  ف��ع��ال��ي��ة   72 ال��ع��ام  ه���ذا 
دول  ت�صعة  ومب�صاركة  �صيفاً   12
املتحدة،  واململكة  الهند،  اأب��رزه��ا: 
وتايلند،  وال�������ص����ي���د،  وامل�����غ�����رب، 
الت�ا�صل  »حمطة  خ�ص�صت  فيما 
الج�����ت�����م�����اع�����ي« اأك���������ر م�����ن 33 
متخ�ص�صة  عمل  وور���ص��ة  فعالية 
م�صاهر  م��ن  نخبة  فيها  ي�صارك 
الإع���الم اجل��دي��د ل��ط��رح ع��دد من 
والإعالمية،  الثقافية،  الق�صايا 
لزوار  يك�صف�ن  كما  والجتماعية، 
عالقاتهم  م���ن  ج����ان���ب  امل��ع��ر���س 
م���ع م��ت��اب��ع��ي��ه��م وم��ع��ج��ب��ي��ه��م عرب 
ال�صتفادة  واآل���ي���ة  امل�����اق����ع،  ه����ذه 
منها يف الرتويج للقراءة والثقافة 

واحل�ار.
تطبيقاً  امل�����ع�����ر������س  وف��������ر  ك����م����ا 
اإلكرتونياً يتيح للزوار والعار�صن 
العام،  ه��ذا  دورة  تفا�صيل  معرفة 
تت�صمنها  ال����ت����ي  وال����ف����ع����ال����ي����ات 
تقام  التي  والقاعات  وم�اعيدها، 

فيها، وغرها من املعل�مات.
للكتاب  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  واخ���ت���ارت 
امل��ت��ح��دة �صيف  اململكة  ال��ع��ام  ه��ذا 
للمعر�س،  ال�36  ال�����دورة  ���ص��رف 
الأن�صطة  من  �صل�صلة  تنظم  حيث 
والربامج التي تعك�س عمق الثقافة 
منجزها  و�����ص����رة  الإجن���ل���ي���زي���ة، 

الأدبي، والفكري، والفني.

تلبي حاجة كافة الذواق.
واأكد يزن يعق�ب من دار �صفحات 
ال�����دار  ان  وال���ن�������ص���ر  ل����ل����درا�����ص����ات 
حري�صة على امل�صاركة �صن�يا منذ 
الدار  وت�صتعر�س   2007 ال��ع��ام 
واحل�صارات  بالتاريخ  تتعلق  كتب 
بالإ�صافة  وال���درا����ص���ات  والدي�����ان 
والفل�صفة،  وال�صعر  الدب  لكتب 
املعر�س  اه���م���ي���ة  ع���ل���ى  اك�����د  ك���م���ا 
وا���ص��ت��م��ال��ه ع��ل��ى ع��ن��اوي��ن ي�صعب 
املعر�س  غ��ر  يف  عليها  احل�����ص���ل 
ان  اإىل  ا�صار  كما  ال�صعار،  باأف�صل 
التحديات التي ت�اجه الكتاب باتت 
ع��م��ل��ي��ات قر�صنة  وت��ع��ت��رب  ك��ب��رة 
التحديات  ا����ص���ع���ب  م����ن  ال���ك���ت���ب 
����ص����اء ال��ق��ر���ص��ن��ة ب��ال��ط��ب��اع��ة اأو 
للكتاب،  الل��ك��رتون��ي��ة  ال��ق��ر���ص��ن��ة 

تبادل اخلربات م�جهاً كل ال�صكر 
وعمل  �صاهم  م��ن  لكل  وال��ت��ق��دي��ر 
ان  م����ؤك���داً  امل��ع��ر���س  تنظيم  ع��ل��ى 
املعر�س يزيد ملاعنا وبريقا ب�ج�د 
ال��زاخ��ر م��ن الفعاليات  ال��ك��م  ه��ذا 
كافة  ت�صتهدف  وال��ت��ي  وال���ن���دوات 
كافة  من  املعر�س  وم�صاركي  زوار 

اجلن�صيات والعمار.
دار ومكتبة   � ع��دن��ان  ي��ا���ص��ر  وق���ال 
ت�صتعر�س خالل  الدار  ان  عدنان، 
التاريخ  ح���ل  عناوين  م�صاركتها 
العناوين  من  وغرها  والفل�صفة 
واو���ص��ح ان امل��ع��ر���س  ح��دث فريد 
العام  م����ن  ال���ك���ث���ري���ن  ي���ن���ت���ظ���ره 
املعر�س ي�صم يف  ان  للعام ل�صيما 
وكتب  عناوين  واأجنحته  جنباته 
عليها  احل�ص�ل  جدا  ال�صعب  من 

التكن�ل�جي  ال��ت��ط���ر  اأن  واأك�����د 
ولي�س  الكتاب  م�صلحة  يف  ي�صب 
امل��صع  الن�صر  خ��الل  م��ن  العك�س 
ع��دد من  لأك��رب  وال��ص�ل  للكتب 

القارئن.  
مكتبة   � ح�����ص��ن  م�����ص��ط��ف��ى  وق�����ال 
املكتبة  جناح  اأن  القان�نية،  ال�فاء 
القان�ن  يف  ع��ن��اوي��ن  ي�����ص��ت��ع��ر���س 
والدارة  وامل��ح��ا���ص��ب��ة  والق��ت�����ص��اد 
امل�صاركة  على  املكتبة  حتر�س  كما 
معر�س  ان  اإىل  م�����ص��را  ���ص��ن���ي��ا، 
ال�صارقة الدويل للكتاب بات جتمع 
دول  الن�صر من خمتلف  دور  ملئات 
ال���ع���امل الم�����ر ال�����ذي ي���دع���م فتح 
ومبا�صرة  ف��ع��ال��ة  ت���ا���ص��ل  ق��ن���ات 
ليعزز  ال����ع����ار�����ص����ن  ك����اف����ة  ب�����ن 
من  وي��زي��د  بينهم  فيما  ال��ت��ع��اون 

خارج املعر�س واأك��د خالل حديثه 
على ريادة ال�صارقة يف جمال الكتب 
والكلمة املقروءة واهتمامها بذلك 
وهذا ما يتجلى من خالل تنظيم 
وال�صخم  ال���ك���ب���ر  احل������دث  ه�����ذا 
مبا  العام  ط���ال  ينظم  ما  بجانب 
يخدم الكتاب وتربية الجيال على 

حب الكتاب والقراءة.
وقال احمد احللبي -دار احلافظ، 
هي  املعر�س  يف  للدار  امل�صاركة  ان 
اخل��ام�����ص��ة ع�����ص��ر وت�����ص��ارك ال���دار 
ت�صتهدف  تعليمية  وو�صائل  بكتب 
الط����ف����ال م���ن ع��م��ر ع���ام���ان اإىل 
من  الكثر  ان  وا�صاف  عام،   15
يف  للم�صاركة  تت�صابق  الن�صر  دور 
ي�ؤكد  ال��ذي  الم��ر  �صن�يا  املعر�س 
ت���ط����ر امل���ع���ر����س ع���ام���اً ب��ع��د اآخ���ر 

العربي  الثقايف  املركز  ان  وا�صاف 
امل�صاركة  على  حري�س  امل��غ��رب  يف 
خالل  امل��رك��ز  لي�صتعر�س  �صن�يا 
م�صاركته %70 روايات مرتجمة 

و%30 درا�صات متن�عة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ف���ن���دي حم��م��د � 
ال��صائل  ل��ت��ج��ارة  �صكلز  ���ص��م��ارت 
امل�ؤ�ص�صة  اأن  التعليمية  وال��ن��م��اذج 
التعلم  ادوات  ب���ت���ق���دمي  م��ع��ن��ي��ة 
ب���ا���ص��ط��ة ال��ل��ع��ب وامل����رح م��ن عمر 
واأ�صاف  ف���ق،  ما  اإىل  �صن�ات   7
ر���ص��ال��ة ق�ية  ي�����ص��ك��ل  امل��ع��ر���س  ان 
والقراءة  الكتاب  اهمية  عن  تعرب 
والط������الع، لف��ت��ا ان امل��ع��ر���س يف 
ناحية  م��ن  ���ص���اء  م�صتمر  ت��ط���ر 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ام ال�����دول امل�����ص��ارك��ة او 
مظلة  حت��ت  امل�����ص��ارك��ة  الن�صر  دور 

املعر�س.
من  اب��راه��ي��م   ا�صماعيل  واأو����ص���ح 
� ان ال��دار ت�صارك  دار كتاب للن�صر 
باأكر من 132 عن�ان ومب�صاركة 
�صباب اماراتين  %90 من كتاب 
يف تلك العناوين، واكد على  الدور 
البناء  حتفيز  يف  لالأ�صرة  الكبر 
والبحث  والط����الع  ال��ق��راءة  على 
املعر�س  اأن  او�صح  كما  الكتب،  يف 
لكافة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ب���ت���ن����ع  ي��ت��م��ي��ز 
التنظيم  بح�صن  م�صيدا  الع��م��ار، 
واه��م��ي��ة امل��ع��ر���س وم�����ص��ارك��ة هذا 
الن�صر ووج���د هذا  العدد من دور 
ال��ك��م ال��ه��ائ��ل م��ن ال��ع��ن��اوي��ن التي 

التي  الرفيعة  املكانة  وي�ؤكد مدى 
الدويل  ال�صارقة  معر�س  و�صلها 
ناجح  امل��ع��ر���س  ان  واك����د  ل��ل��ك��ت��اب 
جميع  ير�صي  لأن��ه  املقايي�س  بكل 
الفعاليات  م��ئ��ات  وي��ق��دم  الأذواق 
والأن�����ص��ط��ة امل�����ص��اح��ب��ة مم��ا يزيد 
واأن  ال��زائ��ري��ن خا�صة  اأع����داد  م��ن 
للكتاب  ال���دويل  ال�صارقة  معر�س 
املنطقة،  م����ع����ار�����س  اك�������رب  م�����ن 
رائدة  ال�صارقة  اإم���ارة  اأن  واأ���ص��اف 
فيه  اأ�صبح  وق��ت  يف  الكتاب  بدعم 
الكتاب يعاين رك���دا كبرا يف ظل 

التحديات التي ي�اجهها.
واو����ص���ح���ا ك���ام���ل حم���م����د وع���الء 
�صفاف،  م��ن�����ص���رات  م��ن  �صب�صبي، 
كتب  ت�صتعر�س  ال��دار  م�صاركة  اأن 
وفكر  الوىل  ب��ال��درج��ة  الفل�صفة 
العناوين،   م���ن  وغ���ره���ا  والدب 
مل��ع��ار���س الكتب  ال��ه��ام  ال���دور  على 
على  احل�����ف�����اظ  يف  ع�������ام  ب�������ص���ك���ل 
املتغرات  ظ��ل  يف  املطب�ع  الكتاب 
والتكن�ل�جي  ال��رق��م��ي  وال��ت��ط���ر 
احل��ك���م��ات يف  دور  اك���دا على  كما 
اهمية  وت��ع��زي��ز  ال��ن�����ص��ر  دور  دع���م 
ال���ك���ت���اب امل���ط���ب����ع، ك��م��ا اك����د على 
اه��م��ي��ة ال��ن�����سء وحت��ف��ي��زه��م على 
حب ومطالعة الكتاب املقروء منذ 
فعاليات  وت����زع���ت  ه���ذا  ال�����ص��غ��ر. 
ثابتة،  حم��������اور  ع���ل���ى  امل����ع����ر�����س 
»الفعاليات  ب��رن��ام��ج  تنظيم  ف��ت��م 
بح�ص�ر  فعالية   300 الثقافية« 

كامل حممود عالء �صب�صبي

م�صطفى ح�صن

فندي حممد

يزن يعقوب

ا�صماعيل ابراهيم

حممد جماز

فادي فا�صل

يا�صر عدنان

احمد احللبي

برعاية فاطمة )اأم المارات(�لأطفال يتعرفون على �حتياجاتهم �مل�ستقبلية حول �ملدينة �لتي يحبون �لعي�س فيها

ن�سائية �سرطة ر�أ�س �خليمة ت�سارك يف موؤمتر »�إلهام �لأجيال« •• ال�صارقة -وام:

العمراين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال�������ص���ارق���ة  جم��ل�����س  ن��ظ��م 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ك��ت��ب ال�����ص��ارق��ة ���ص��دي��ق��ة للطفل 
“الي�ني�صف”  للطف�لة  املتحدة  الأمم  ومنظمة 
معر�س  م��ن  ال�36  ال�����دورة  يف  م�����ص��ارك��ت��ه  ���ص��م��ن 
الأطفال  مع  عمل  ور�صة  للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة 
ح�ل  امل�صتقبلية  واحتياجاتهم  اأف��ك��اره��م  ملحاكاة 

املدينة التي يحب�ن العي�س فيها.
ال��ت��ع��ري��ف وت������ص��ي��ح مبادرة  اإىل  ال���ر���س  وه��دف��ت 
واليافعن  ل��الأط��ف��ال  ���ص��دي��ق��ة  م��دي��ن��ة  ال�����ص��ارق��ة 
العمراين  التخطيط  باأهمية  الأط��ف��ال  وتعريف 
اآرائهم  واأخ���ذ  الأط��ف��ال  مل�صاركة  الفر�س  واإت��اح��ة 
فيما  وت�قعاتهم  احتياجاتهم  عن  العتبار  بعن 
يتعلق بالأماكن احل�صرية العامة يف اإمارة ال�صارقة 
املح�ري  املجل�س  ب��دور  وعيهم  تعزيز  اىل  ا�صافة 
الرامي اإىل حت�صن منط احلياة يف اإمارة ال�صارقة 
وتر�صيخ ما يقدمه من خدمات يف نف��س خمتلف 

فئات املجتمع املحلي.
العام ملجل�س  اآل علي الأم��ن  املهند�س خالد  وق��ال 
التي  ال���ر���س  ان  ال��ع��م��راين  للتخطيط  ال�����ص��ارق��ة 
مت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م���ن ق��ب��ل امل��ج��ل�����س ل��ف��ئ��ة الأط���ف���ال 
واليافعن �صمت العديد من املحاور التي كان من 
ودورهم  ال��ع��م��راين  بالتخطيط  تعريفهم  اأهمها 
ذهني  املدينة عن طريق عمل ع�صف  يف تخطيط 
املدينة  ح�ل  وت�ص�راتهم  ومقرتحاتهم  لأفكارهم 

وامل�صتقبلي  احل��ايل  ال�قت  يف  فيها  يعي�ص�ن  التي 
على  املعر�س  خ��الل  املجل�س  من�صة  ا�صتملت  و   .
لالأطفال  املخ�ص�صة  ال�ر�س  من  وا�صعة  جمم�عة 
هياكل  وت�صكيل  ل��ت�����ص���ر  خم�ص�صة  ور���ص��ة  منها 
ال��ع�����ص��ي اخل�صبية  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل��ب��اين واجل�����ص���ر 
الأفكار  ل��ت��ب��ادل  خم�ص�صة  عمل  وور���ص��ة  وال��ط��ن 
والنقا�صات مع الأطفال ل�صتك�صاف وجهة نظرهم 

ح�ل “مدينة �صديقة للطفل” .
من جانبها حتدثت الدكت�رة ح�صه خلفان الغزال 

املدير التنفيذي ملكتب ال�صارقة �صديقة للطفل عن 
للتخطيط  ال�صارقة  جمل�س  مع  امل�صرتك  التعاون 
العمراين واأهمية اإ�صراك الأطفال يف �صياغة روؤى 
وتط�ير  بناء  عملية  يف  وواع��دة  جديدة  وتطلعات 
وتخطيط املدن التي يعي�ص�ن فيها مبا يتنا�صب مع 
التنفيذية  للخطة  وفقا  وطم�حاتهم  متطلباتهم 
التي تتبعها الإمارة ل�صتكمال معاير مبادرة املدن 
ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ي��اف��ع��ن  ل��الأط��ف��ال  ال�صديقة 

الأمم املتحدة للطف�لة الي�ني�صف .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بنت  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  �صم�  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
�صاركت  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��ا  الإم��������ارات،  اأم   – م���ب���ارك 
منت�صبات فريق ال�صرطة الن�صائية براأ�س اخليمة، 
برئا�صة املالزم اأول م�زة اخلاب�ري رئي�س الفريق 
امل���راأة حتت �صعار »  امل���ؤمت��ر ال��دويل لريا�صة  ، يف 
فاطمة  اأكادميية  اأقامته  وال��ذي  الأج��ي��ال«،  اإلهام 
لالحتفاء  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة،  ل��ل��ري��ا���ص��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
من  جم��م���ع��ة  خ���الل  م��ن  الن�صائية  ب��ال��ري��ا���ص��ة 
احل�������ارات امل��ت��م��ي��زة، وح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���س، وور����س 
احلركة  يف  التنمية  م�صاعي  تدعم  التي  العمل، 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة. ح��ي��ث اأ����ص���اد  ال���ل����اء علي 
�صرطة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل���ان  ب��ن  اهلل  ع��ب��د 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صم�  بجه�د  اخليمة،  راأ���س 
– اأم الإم��ارات، يف دعم وحتفيز العنا�صر  مبارك 
اأف�صل للمراأة  الن�صائية يف الدولة لبناء م�صتقبل 
م��ن خ���الل اإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ه��ا ل��ل��م�����ص��ارك��ة مع 
التي تركت ب�صمة  امللهمة  ال�صخ�صيات  نخبة من 
عامل  ويف  ع��ام��ة،  ب�ص�رة  امل���راأة  ع��امل  يف  وا�صحة 
بهدف  وذل��ك  خا�صة،  ب�ص�رة  الن�ص�ية  الريا�صة 
على  املتميزة  الن�صائية  الريا�صية  العنا�صر  اإب��راز 
م�صت�ى الدولة، ودعم امل�اهب و�صقل المكانيات 

م�صيداً  الن�صائي،  الريا�صي  التميز  حتقيق  نح� 
براأ�س  الن�صائية  ال�صرطة  فريق  منت�صبات  بتميز 
اخل���ي���م���ة، م���ن خ����الل ح��ر���ص��ه��ن ع��ل��ى احل�ص�ر 
املنظمة  والفعاليات  الأن�صطة  كافة  يف  وامل�صاركة 
اإبداعية  وط��اق��ة  بحما�س  ال��دول��ة  م�صت�ى  على 
امل��راأة وابراز  راي��ة  اإع��الء  متاألقة، رغبة منهن يف 

دورها يف املجتمع على جميع امل�صت�يات.
م���زة اخلاب�ري  اأول  امل��الزم  وم��ن جانبها، ثمنت 

اخليمة،  ب��راأ���س  الن�صائية  ال�صرطة  فريق  رئي�س 
ا�صت�صاف  الذي  للمراأة،  ال��دويل  امل�ؤمتر  فعاليات 
بدول  الن�صائية  الريا�صية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  نخبة 
تالٍق  حمطة  ميثل  امل���ؤمت��ر  اأن  معتربة  ال��ع��امل، 
رائعة لإب���راز اخل��ربات والأف��ك��ار وامل��ب��ادرات التي 
تدعم املراأة الريا�صية الإماراتية ور�صالتها الهادفة 
الريا�صية  احلركة  يف  التنمية  م�صاعي  دع��م  اإىل 

الن�صائية على امل�صت�ى املحلي والقليمي.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرم�ك لتجميع الزي�ت 

امل�صتعملة رخ�صة رقم:CN 1789063 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد �صالح �صامل ما�صي الربيكي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ح�صن عبداهلل احمد ال�صفي املح�صار

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ن�صيم ال�صحراء للنقليات 

العامة رخ�صة رقم:CN 1145266 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد عبدالرحمن �صالح �صل�اح الطنيجي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن عالق ح�صن عبداهلل احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اولد كنرتي خلياطة  التنمية القت�صادية بان  تعلن دائ���رة 

CN 2236661:املالب�س الر�صمية رخ�صة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ اولد كنرتي خلياطة املالب�س الر�صمية
OLD COUNTRY TAILORING FORMAL CLOTHES

اىل/ريجمان انرتنا�ص�نال للخياطة
RIGMAN UNTERNATIONAL TAILORING

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دايام�ند لين ادفين�صرز لتاجر الدراجات املائية 

والنارية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1167088 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عثمان �صالح زايد حممد الفالحي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صلطان �صعدي كامل جا�صم العامري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعدي كامل جا�صم حم�د العامري

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 4.50*1 اىل 4.25*1
تعديل �صكل قان�ين/من �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ دايام�ند لين ادفين�صرز لتاجر الدراجات املائية والنارية ذ.م.م

DIAMOND LINE ADVENTURES JET SKI & MOTOR CYCLE RENTAL LLC
اىل/دايام�ند لين ادفين�صرز لتاجر الدراجات املائية والنارية �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

 DIAMOND LINE ADVENTURES JET SKI & MOTOR CYCLE
RENTAL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة احل�صيب للحام

رخ�صة رقم:CN 1023422 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة كالريكال راجيف بالكري�صنان %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عائ�صه را�صد حممد الرم�صى الزعابي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ عائ�صه را�صد حممد الرم�صى الزعابي من 100% اىل %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بيج� ك�ثار ها فاركى %25
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 3.50*1 اىل 1*1
تعديل ن�ع رخ�صة/من حرفية اىل جتارية

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ ور�صة احل�صيب للحام

AL HASEEB WELDING WORKSHOP
اىل/ور�صة احل�صيب للحام ذ.م.م

AL HASEEB WELDING WORKSHOP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القاطع للهند�صة واخلدمات

رخ�صة رقم:CN 1038901 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عائ�صه را�صد حممد الرم�صى الزعابي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عائ�صه را�صد حممد الرم�صى الزعابي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بيج� ك�ثار ها فاركى %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة كالريكال راجيف بالكري�صنان %25
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/ القاطع للهند�صة واخلدمات
AL QATEA ENGINEERING & SERVICES

اىل/القاطع للهند�صة واخلدمات ذ.م.م
AL QATEA ENGINEERING & SERVICES LLC

تعديل ن�صاط/حذف �صيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافتريا زهرة الكربات 

رخ�صة رقم:CN 2348160 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ف�صل بن غالب بن �صليل احلارثي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم علي احمد �صاهن العبيديل
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دي�صنت �ص�ي�س للمقاولت 

العامة رخ�صة رقم:CN 2425012 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد بن مب�صر بن ب�ص�ر %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف بدر نا�صر علي �صامل اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة فر�س مارت

 رخ�صة رقم:CN 1188969 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يا�صر احمد جمعه حميد احل��صني %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم حممد ابراهيم هدوف احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
العامة  ال�ص�����ادة/ه�م فك�س ات لل�صيانة  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 2199966 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ن�ر غازي حممد وادي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ن�ر غازي حممد وادي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نا�صر حمم�د احمد وادي

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 0.50*0.25 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ ه�م فك�س ات لل�صيانة العامة ذ.م.م
HOME FIX IT GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ه�م فك�س ات لل�صيانة العامة
HOME FIX IT GENERAL MAINTENANCE

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تالل البلد لل�صيانة العامة

 رخ�صة رقم:CN 1994801 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ تالل البلد لل�صيانة العامة
TELAL ALBALAD GENERAL MAINTENANCE

اىل/تالل البلد لل�صيانة العامة والعقارات
TELAL ALBALAD GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات تاجر العقارات وادارتها )6820001(
التنمية  دائرة  او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة  له حق  فعلى كل من 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/برامي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1531533:لال�صت�صارات القان�نية رخ�صة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لعمال  املعتمد  ال�ص�����ادة/النجم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النجارة رخ�صة رقم:CN 1036877 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل خالد �صالح بن حم�د�س العمر %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد �صالح حممد حم�د�س العمر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بنك دبي 

التجاري �س.م.ع- فرع اب�ظبي 3
 رخ�صة رقم:CN 1395550  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال���ط��ن��ي��ة ل��ل��م���ا���ص��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /�شركة ابوظبي للمواين �ض م ع قد تقدم 

بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذك�رة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  اب�ظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 ي�ما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�ض والت�شجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
                 الهيلي 1                       -                        -
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اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: 

ال�صادة/م�صنع الريا�س لل�صناعات البال�صتيكية ذ.م.م  
IN - 1001339 :رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:
خروج �صريك:

الطرف الأول: اأحمد حممود ح�صني علي اخلوري
دخ�ل ال�صريك:

الطرف الثاين: حممد اأحمد حممود ح�صني اخلوري
وذلك بعد اتفاق تنازل من الطرف الأول اإىل الطرف الثاين برغبة منه وبدون 

مقابل
وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذك�ر اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صب�ع من تاريخ ن�صر الإعالن ، 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�ص�احي 

الغربية للخياطة والتطريز
رخ�صة رقم:CN 2019693 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اكردتد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ص�ل��صتنز لال�صت�صارات
رخ�صة رقم:CN 1875654 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك:خط�ط الطران الفيتنامية �س.م.ع
 Lotusmiles : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم :271850     بتاريخ : 2017/4/19
با�ص������م :خط�ط الطران الفيتنامية �س.م.ع

وعن�انه:رقم ، 200 جن�ين �صن ، �صرتيت ب� دي ، وارد مقاطعة ل�جن ، بن مدينة ، هان�ي فيتنام
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:44 �صال�نات التجميل والرعاية ال�صحية خدمات احلمامات 
البخارية امل�صاج وامل�صابح )التدليك( امل�صاعدة الطبية ، العالج الطبيعي.

و�صف العالمة:تتك�ن العالمة التجارية من الكلمة Lotusmiles مكت�بة باحرف لتينية وكما يظهر 
بال�صكل

ال�صرتاطات.
اأو  القت�صاد   وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك:خط�ط الطران الفيتنامية �س.م.ع
 Lotusmiles : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم :271848     بتاريخ : 2017/4/19
با�ص������م :خط�ط الطران الفيتنامية �س.م.ع

وعن�انه:رقم ، 200 جن�ين �صن ، �صرتيت ب� دي ، وارد مقاطعة ل�جن ، بن مدينة ، هان�ي فيتنام
�صورة العالمة

العمال  املالية  املعل�مات  الئتمان  بطاقات  ا�صدار  بالفئة:36  ال�اقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
التاأمن  معل�مات  التاأمن  ا�صت�صارات  التاأمن  �صم�صرة  املالية  ال�صت�صارات  التم�يلية  اخلدمات  امل�صرفية 

التاأمن.
و�صف العالمة:تتك�ن العالمة التجارية من الكلمة Lotusmiles مكت�بة باحرف لتينية وكما يظهر 

بال�صكل
ال�صرتاطات.

اأو  القت�صاد   وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  9  نوفمرب 2017 العدد 12169



اخلميس   9   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12169  
Thursday  9   November   2017  -  Issue No   12169 اأخبـار الإمـارات

09

�ختتام موؤمتر »�آر �إ�س �إيه 2017 يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اختتمت ام�س اأعمال الدورة الثالثة من م�ؤمتر »اآر اإ�س اإيه 2017« والتي 
ا�صتمرت ي�من يف اأب�ظبي حتت �صعار »ق�ة الفر�س«.

اإىل عدد من  باأمن املعل�مات -  امل�ؤمتر - املعني بكل ما ه� متعلق  وتطرق 
وا�صرتاتيجية  والأم��ن  والتهديدات  الإلكرتونية  اجلرمية  مثل  امل�ا�صيع 
على  احل�ارية  اجلل�صات  رك��زت  فيما   .. والعمليات  التحتية  والبنية  الأم��ن 
ال�صطناعي  وال��ذك��اء  الكتل  �صل�صلة  تقنية  مثل  احلديثة  الت�جهات  اأه��م 
وال�صحابة واإنرتنت الأ�صياء وهجمات انتزاع الفدية. ح�صر امل�ؤمتر عدد من 
امل�ص�ؤولن احلك�مين وقادة الأعمال وخرباء اأمن املعل�مات واملتحدثن من 
خمتلف اأنحاء العامل بدعم من الهيئة ال�طنية لالأمن الإلكرتوين والهيئة 

حتدث  جل�صات  ع��دة  ام�س  اأع��م��ال  وت�صمنت  الت�����ص��الت.  لتنظيم  العامة 
فيها ليث اخل�ري ال�صريك امل�ؤ�ص�س ومدير احلل�ل املتقدمة �صركة فال�س 
ب�ينت عن م��ص�ع ملاذا يجب على مدراء الأمن ال�صيرباين اأن يك�ن�ا على 
اطالع بالتهديدات الإرهابية وركز على �صرورة اأن ينظر املجتمع للمرونة 
قيمة  ال�طني  ال�صعيد  على  ت�صكل  والتي  �صم�ل  اأك��ر  ب�صكل  ال�صيربانية 
رئي�س  ي���ران  اأميت  وحت��دث  للنجاح.  الرئي�صية  املك�نات  وت�صمل  م�صافة 
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي يف �صركة تنابل عن التعر�س ال�صيرباين 
واحلدود التالية.. م��صحا اأن التعر�س ال�صيرباين ه� نظام حديث لإدارة 
وقيا�س �صطح الهج�م املعا�صر لفهم واحلد من املخاطر ال�صيربانية . من 
ناحيتها تناولت �صتيال رمينجت�ن - رئي�س جهاز ال�صتخبارات الداخلي يف 

اململكة املتحدة »MI5« �صابقا - م��ص�عات القيادة والعمل اجلماعي.

عبد�لعزيز �لنعيمي يوقع كتابه �جلديد “ حلق مع �ل�سيخ �لأخ�سر”
•• ال�صارقة-وام: 

وقع ال�صيخ الدكت�ر عبد العزيز بن علي النعيمي م�صاء اأم�س الأول 
كتابه اجلديد “حلق مع ال�صيخ الأخ�صر” يف جناح دار كتاب للن�صر 
الكتاب  ع��دد  بح�ص�ر   2017 للكتاب  ال���دويل  ال�����ص��ارق��ة  مبعر�س 
معر�س  اأن  النعيمي  ال��ع��زي��ز  عبد  ال�صيخ  واأك���د  وال���ق���راء.  والأدب�����اء 
والفن�ن  والأدب  الثقافة  يف  مميزة  عالمة  اأ�صبح  للكتاب  ال�صارقة 
على امل�صت�ى الدويل وياأتي ترجمه للرعاية والهتمام الذي ت�ليه 

القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات بالثقافة واملثقفن.
م�صيفا اأن عقد اجتماع جمل�س ال�زراء امل�قر برئا�صة �صاحب ال�صم� 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

للكتاب ه�  ال�صارقة  “ يف معر�س  اهلل  “ رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال�����زراء 
الثقافة  الثقافة واملثقفن وتعترب  الإم��ارات قبلة  باأن  ر�صالة للعامل 

مبختلف فن�نها جزء ل يتجزاأ من خطط التنمية ال�صاملة. 
واأ�صاف انه بف�صل رعاية �صاحب ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن 
حممد القا�صمي ع�ص� املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة اأ�صبح املعر�س 
حدث دويل ينتظره اجلميع من اأدباء ومثقفن ودور ن�صر وقراء من 
العام  ه��ذا  املعر�س  ي�صهد  حيث  والأجنبية  العربية  ال��دول  خمتلف 
وهذا  العامل  دول  وامل�صاركن من خمتلف  العار�صن  ع��دد  زي��ادة يف 
دليل على جناح املعر�س . واأ�صار اإىل اأن الإ�صدار اجلديد “حلق مع 
ال�صيخ الأخ�صر” �صيرتجم اإىل عدة لغات هي الجنليزية والأ�صبانية 
والربتغالية والأملانية لإي�صال اأفكارنا وروؤيتنا اإىل القارئ الأجنبية.

»�سحية �لوطني �لحتادي« تناق�س �سيا�سة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع
•• دبي-وام:

ال�صحية  ال�����ص���ؤون  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
وال����ب����ي����ئ����ة ب���امل���ج���ل�������س ال����ط���ن���ي 
الأمانة  مقر  ام�����س يف  الحت����ادي، 
ب��دب��ي، اج��ت��م��اع��ه��ا الأول  ال��ع��ام��ة 
الإجرائي من دور النعقاد العادي 
الثالث للف�صل الت�صريعي ال�صاد�س 
ع�صر، جرى خالله انتخاب رئي�س 
 52 للمادة  وف��ق��ا  اللجنة  وم��ق��رر 

امل���ق���رتح ���ص��م��ن خ��ط��ة ال��ل��ج��ن��ة يف 
تت�صمن  والتي  امل��ص�ع،  مناق�صة 
القيام بزيارات مل�صت�صفيات ومراكز 
ال�صحة  ل��������زارة  ت��اب��ع��ة  ���ص��ح��ي��ة 
اأنه  اإىل  امل��ج��ت��م��ع، لف��ت��اً  ووق���اي���ة 
���ص��ي��ت��م ب��ع��د ت��ل��ك ال����زي����ارات عقد 
لقاءات مع ممثلي ال���زارة، بهدف 
ت��ب��ادل ال�����راأي وال���ص��ت��م��اع ل���ردود 
ومالحظات  اأ�صئلة  على  ال�����زارة 

الأع�صاء.

رك����ا�����س، وخ����ال����د ع���ل���ي ب����ن زاي����د 
الفال�صي، حممد اأحمد اليماحي، 

وفي�صل حارب الذباح�ي.
وقال �صعادة �صامل عبيد ال�صام�صي 
الج���ت���م���اع  ان  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
�صيا�صة  م������ص���ع  مناق�صة  وا���ص��ل 
املجتمع،  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة 
���ص��م��ن حم����اور ع����دة، ه��ي تط�ير 
ال�صحية،  ال����رع����اي����ة  خ�����دم�����ات 
والإدارية  الطبية  الك�ادر  وتنمية 

للمجل�س،  الداخلية  الالئحة  من 
�صعادة  ان��ت��خ��اب  اإع������ادة  مت  ح��ي��ث 
ال�صام�صي  احل�����ص��ان  عبيد  ���ص��امل 
خلفان  و���ص��ع��ادة  بالتزكية،  رئي�صاً 
ع�������ب�������داهلل ب�������ن ي�������خ������ه م�����ق�����ررا 

بالتزكية.
اللجنة  اأع�����ص��اء  الج��ت��م��اع  ح�صر 
ن��اع��م��ة عبداهلل  ك���ل م���ن  ����ص���ع���ادة 
لهذا  ال��ل��ج��ن��ة  “مقرر  ال�����ص��ره��ان 
بن  ح�����ص��ن  وع���ب���ي���د  الجتماع”، 

املقدمة  والم���ت���ي���ازات  امل����اط���ن���ة، 
ال�صحي  الن�صاط  وتنظيم  اإليهم، 
اآلية  الدولة، وتنظيم  التجاري يف 
اخلارج،  يف  للعالج  املر�صى  اإي��ف��اد 
والتن�صيق مع اجلهات املعنية فيه، 
التاأمن  اأن��ظ��م��ة  واإدارة  وتنظيم 
والتن�صيق مع  ال�صحي الحت��ادي، 

اجلهات املعنية.
واأ�صاف �صعادته اأن اللجنة اطلعت 
امليدانية  ال����زي����ارات  ج����دول  ع��ل��ى 

قانون »�إد�رة تركات غري �مل�سلمني« ي�سمن حلول منا�سبة لو�ساياهم

»زي جديد« ملنت�سبي �سرطة �أبوظبي �عتبار� من 21 نوفمرب �حلايل

•• دبي- وام: 

ت�يل حماكم دبي اهتماما كبرا لل��صايا والرتكات اخلا�صة بغر امل�صلمن 
ي�صمن  وا���ص��ح  ت�صريع  �صمن  و�صاياهم  اإع���داد  م��ن  لتمكينهم  الإم���ارة  يف 
تطبيق �صرائعهم اخلا�صة وتط�ير اإجراءات التقا�صي بالن�صبة ل��صاياهم 
وتركاتهم وتب�صيطها وجعلها قابلة للتنفيذ ان�صجاما مع ت�جيهات القيادة 
نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  وروؤي���ة  الر�صيدة 
ت�صهيل  “رعاه اهلل” يف  دب��ي  ال����زراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 

وت�صريع اإجراءات املتعاملن.
واأكد �صعادة طار�س املن�ص�ري مدير عام حماكم دبي حر�س الدائرة على 
والأمن  وامل����دة  ال���ص��ت��ق��رار  لتحقيق  الأ���ص��ري  الطابع  ذات  ال��ن��زاع��ات  ح��ل 
ال�صم�  اأ���ص��دره �صاحب  ال���ذي  ال��ق��ان���ن  وب��ن��اء على  لل�رثة  والق��ت�����ص��ادي 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م ب�صاأن اإدارة تركات غر امل�صلمن وتنفيذ 
و�صاياهم من خالل ح�ص�لهم على م�صتحقاتهم املالية اإىل جانب �صرعة 
اأحكام الأح�ال ال�صخ�صية واإي�صال احلق�ق لأ�صحابها وت�صجيعهم  تنفيذ 

على ت�صجيل و�صاياهم واإدارة تركاتهم يف اإمارة دبي من خالل بيان امل�صائل 
القان�نية املتعلقة بق�صايا املراث والرتكات واإيجاد احلل�ل املنا�صبة ب�صاأنها 

والت�صجيع على ال�صتثمار يف دبي بثقة و�صفافية.
تطبق  ال���ذي   -  2017 ل�صنة   15 رق��م  ال��ق��ان���ن  اأن  املن�ص�ري  واأو���ص��ح 
اأحكامه على جميع ال��صايا والرتكات اخلا�صة بغر امل�صلمن يف الإمارة 
مبا فيها مركز دبي املايل العاملي - ن�س على متكن غر امل�صلمن من اإعداد 
و�صاياهم �صمن ت�صريع وا�صح ي�صمن تطبيق �صرائعهم اخلا�صة وتط�ير 
اإجراءات التقا�صي بالن�صبة ل��صاياهم وتركاتهم وتب�صيطها وجعلها قابلة 
للتنفيذ بجانب ت�صجيعهم على ت�صجيل و�صاياهم واإدارة تركاتهم يف اإمارة 

دبي .
الأح�ال  حمكمة  رئي�س  احل��صني  خالد  القا�صي  �صعادة  قال  ناحيته  من 
ال�صخ�صية يف دبي اإن تركات غر امل�صلمن بلغت خالل العام اجلاري 259 
تركة وبلغت اأح�ال مال غر امل�صلمن 15 كما بلغت ت�ص�يات تركات غر 
امل�صلمن 17 اأما بالن�صبة لالإعالم ال�صرعي ح�صر ورثة غر امل�صلمن فقد 

 . بلغ 284 

را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صم�  �صاحب  اأ�صدره  الذي  القان�ن  اأن  واأو�صح 
ل  اأن  ب�صرط  الإرث  على  مقدمة  ال��صية  تك�ن  اأن  على  ن�س  مكت�م  اآل 
اأو  تتعار�س مع النظام العام والآداب يف الدولة ومع ذلك ل يتم تنفيذها 
وم�صروفات  املت�فى  جتهيز  بنفقات  ال�فاء  بعد  اإل  الرتكة  اأم���ال  ت�زيع 
اإدارة الرتكة وتنفيذ ال��صية واأج�ر منفذ ال��صية ومدير الرتكة والدي�ن 
امل�صتحقة على الرتكة وفقا ملراتب المتياز املن�ص��س عليها يف الت�صريعات 

ال�صارية.
حماكم  من  كل  يف  امل�صلمن  غر  و�صايا  �صجل  اإن�صاء  يتم  للقان�ن  ووفقا 
دبي وحماكم مركز دبي املايل العاملي على اأن يحدد �صكل ال�صجل وبياناته 
القيد فيه بقرار ي�صدره رئي�س كل من حماكم دبي  واإج���راءات و�ص�ابط 

وحماكم املركز .
الدالة  ال�صف�ية  بالعبارات  اأو  بالكتابة  تنعقد  ال��صية  اأن  القان�ن  واأو�صح 
على ذلك وبالإ�صارة املفه�مة اإذا كان امل��صي عاجزا عن الكتابة ويج�ز اأن 
تك�ن ل�صخ�س معن اأو غر معن حي اأو حمل م�صتكن اأو فئة حم�ص�رة اأو 
غر حم�ص�رة اأو ل�ج�ه الرب واأن ترد ب�صيغة مطلقة اأو مقيدة اأو م�صافة 

اأو معلقة على �صرط اأو مقيدة به كما يج�ز اأن ترد ال��صية على كل اأم�ال 
الرتكة اأو جزء منها.

امل�صلمن  غ��ر  و���ص��اي��ا  �صجل  يف  ال��صية  قيد  ���ص��روط  ال��ق��ان���ن  وت�صمن 
و�صروط �صحة ال��صية واحلالت التي تنق�صي فيها وت�صمل عدول امل��صي 
عنها على اأن يتم قيد هذا العدول يف ال�صجل اأو قيد و�صية جديدة تتعار�س 

مع ال��صية الأوىل اأو الت�صرف يف املال امل��صى به ت�صرفا ناقال للملكية.
من جانبه اأو�صح حممد العبيديل املدير التنفيذي لقطاع اإدارة الدعاوى يف 
حماكم دبي اإنه فيما يت�صل باآلية العمل فاإن حماكم دبي م�صتعدة لتطبيق 

القان�ن ف�را حيث اأن الربامج الذكية املت�فرة تخدم تطبيق القان�ن .
واأ�صار اإىل اأن حماكم دبي تخدم ملفات غر م�صلمن يف الأح�ال ال�صخ�صية 
منذ ان�صائها وت�جد دائرة خا�صة لنظر ملفات تركاتهم وق�صم الت�ص�يات 
الذي يق�م مبحاولة انهاء كل اخلالفات بن ال�رثة .. م�صيفا اأن القان�ن 
يف  و�صاياهم  وتنفيذ  م�صلمن  غر  تركات  ب�صاأن   2017 لعام   15 رق��م 
تنفيذ  و  امل�صلمن  غر  معامالت  اإجن��از  �صرعة  على  �صي�صاعد  دب��ي  اإم���ارة 

و�صاياهم.

•• اأبوظبي-وام:

الذي  ملنت�صبيها  الزي اجلديد  اأب�ظبي عن  ل�صرطة  العامة  القيادة  ك�صفت 
يتما�صى مع م�ا�صلة التط�ير والتحديث يف م�اكبة امل�صتجدات العاملية يف 
جمال العمل ال�صرطي من اأجل احلفاظ على مكت�صبات الأمن وال�صتقرار 

التي تنعم بهما الدولة.
مع  تزامنا  اجل���اري  ن�فمرب   21 م��ن  اعتبارا  ر�صميا  ال��زي  اإرت���داء  و�صيتم 

احتفالية مرور 60 عاما على تاأ�صي�س �صرطة اأب�ظبي.
اأب�ظبي  ل�صرطة  العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  الل�اء  معايل  وك��ان 
الزي  اأب�ظبي  يف  امل�صلحة  الق�ات  �صباط  بنادي  اأقيم  حفل  يف  ام�س  اأطلق 
اأب�ظبي  اأب�ظبي وفق روؤية حك�مة  اجلديد ا�صتمرارا مل�صرة متيز �صرطة 
يف دعم التميز والإب��داع وذلك بح�ص�ر �صعادة الل�اء مكت�م علي ال�صريفي 
�صرطة  واإدارات  واملديريات  القطاعات  وم��دراء  اأب�ظبي  �صرطة  عام  مدير 

اأب�ظبي وعدد من املنت�صبن.
وت�صمن احلفل عر�س فيلم ا�صتعر�س الزي اجلديد ودللته املت�افقة مع 

امل�ا�صفات  اأف�صل  ا�صتخدام  على  ركزت  التي  اأب�ظبي  �صرطة  ا�صرتاتيجية 
ليعك�س �ص�رتها احل�صارية.

وقال معايل الل�اء حممد خلفان الرميثي اإن الزي اجلديد ملنت�صبي �صرطة 
من  جديدة  مرحلة  جت�صد  التي  اجلديدة  له�يتها  ا�صتكمال  يعد  اأب�ظبي 
ال��ت��ط���ر وال��ت��م��ي��ز يف ال��ع��م��ل ال�����ص��رط��ي.. م�����ص��را اإىل اخ��ت��ي��ار األ�����ان الزي 
الزي  ارت��داء  اأن  م�ؤكدا  متط�رة..  مب�ا�صفات  وت�صميمه  بعناية  ون�عيته 
الأمن  اإىل م�ؤ�ص�صة وطنية حتافظ على مكت�صبات  ال�صرطي يعزز النتماء 

وال�صتقرار.
واأ�صاد معاليه بدعم القيادة الر�صيدة التي �صخرت الإمكانيات لتعزيز الأداء 
ال�صرطي م�ؤكدا اأن التط�ر الذي ت�صهده �صرطة اأب�ظبي ه� نتاج لتجارب 
غنية امتدت عرب عق�د ط�يلة م�صتندة اإىل روؤى م�صتقبلية وا�صحة حافلة 
باملنجزات وم�اكبة التط�ر وفق اأحدث املمار�صات العاملية ما حقق لها ال�صبق 

والريادة.
واأ�صاف اأن �صرطة اأب�ظبي ت�صعى اإىل الرتقاء والتميز يف الأداء واحلفاظ 
من  املنت�صبن  متكن  ال��ت��ي  الإم��ك��ان��ي��ات  بت�صخر  وال���ص��ت��ق��رار  الأم���ن  على 

ا�صتخدام خامات  اإىل  ب�صه�لة وي�صر.. م�صرا  القيام مبهامهم وواجباتهم 
خم�ص�صة يف �صناعة الزي.

وقال القائد العام ل�صرطة اأب�ظبي اأن تغير الزي ي�صهم يف الرتقاء مب�صرة 
العمل وتنعك�س اإيجابيا على الأداء املهني ل�صرطة ع�صرية ت�اكب التط�رات 
عملية  م�ا�صلة  م�ؤكدا  املعا�صر  عاملنا  ي�صهدها  التي  املتالحقة  واملتغرات 
املنجزات احل�صارية لدولة  العمل مل�اكبة  التط�ير والتحديث يف جمالت 

الإمارات مبا يعزز جه�دها يف احلفاظ على مكت�صبات الأمن وال�صتقرار.
من جانبه قال �صعادة الل�اء مكت�م علي ال�صريفي مدير عام �صرطة اأب�ظبي 
اأن الزي اجلديد يتميز بالت�صميم والأل�ان املالئمة مبا يعزز جه�د رجال 
اأنه مت جتربته م�صبقا  اإىل  اأداء مهامهم ال�ظيفية م�صرا  ال�صرطة خالل 

للتاأكد من ج�دته.
واأو�صح اأن اللبا�س ال�صرطي يف اإمارة اأب�ظبي تط�ر وفق عدد من املراحل 
التاريخية التي مرت بها ال�صرطة وي�صهم يف التط�ير امل�صتمر واإظهار رجل 

ال�صرطة مبظهر ح�صاري وع�صري متميز لالرتقاء بالأداء ال�ظيفي.
كافة  ال�صرطية  امل��ج��الت  يف  طفرة  ت�صهد  اأب�ظبي  �صرطة  اأن  اإىل  م�صرا 

الذي  النهج  من  روؤيتها  م�صتلهمة  املتقدمة  ال��دول  يف  مثيالتها  وت�صاهي 
اأر�صاه املغف�ر له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” الذي 
�صنع  يف  واأ�صهم  ن�صاأتها  منذ  اأب�ظبي  �صرطة  وتط�ير  بناء  عملية  واك��ب 
منجزاتها ورعايتها وتط�يرها مبفاهيم ذات ج�دة عالية والرتقاء بها اإىل 

اأرقى امل�صت�يات العاملية.
املالية واخلدمات يف كلمة  النعيمي مدير قطاع  �صيف  �صعيد  العميد  واأك��د 
عمل  يف  ال�صا�صية  امل��ك���ن��ات  اأح���د  ميثل  الر�صمي  ال���زي  اأن  احل��ف��ل  خ��الل 

ال�صرطة دللة على مكانتها ودورها.
وقال اإن الزي ال�صرطي عالمة فارقة ت�ؤكد جدية رجال ال�صرطة وي�صاعف 
من معن�ياتهم واعتزازهم بال�طن.. م�صرا اإىل اأن القيم واملبادئ الأ�صيلة 
�صتبقى مالزمة ملنت�صبي ال�صرطة الذي يعمل�ن على تقدمي اأف�صل اخلدمات 

للجمه�ر.
ملنت�صبي  املخ�ص�صة  ال��ب��دلت  من  اأن����اع  خم�صة  اإىل  اجلديد  ال��زي  ويق�صم 
ال�صرطة وهي املرا�صم والإدارية املم�هة والتخ�ص�صية والدوريات امليدانية 

وال�صرطة الن�صائية ولها ا�صتخدامات ح�صب طبيعة عمل املنت�صبن.

مدير م�سروع »خليفة �سات«: �لبتكار هو ما مييز �مل�ساريع �لف�سائية �لإمار�تية
•• دبي-وام:

حممد  مركز  يف  �صات  خليفة  م�صروع  مدير  ال�صايغ  عامر  املهند�س  اأك��د 

الف�صائية  امل�صاريع  الذي مييز  العن�صر  ه�  البتكار  اأن  للف�صاء  را�صد  بن 
الإم��ارات��ي��ة م��ن خ��الل الع��ت��م��اد على ط��رائ��ق ج��دي��دة يف اإدارت��ه��ا واإدخال 

تقنيات ذكية عليها.
فعاليات  املركز �صمن  م�صاريع  ح���ل  قدمها  ور�صة عمل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التي   « احلك�مية  املمار�صات  لأف�صل  دب��ي  منتدى   « من  العا�صرة  ال���دورة 
ال�صم�  املتميز حتت رعاية �صاحب  ل��الأداء احلك�مي  ينظمها برنامج دبي 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل«.
�صعار  يقام حتت  الذي  املنتدى  �صريكا معرفيا يف  باعتباره  املركز  وي�صارك 

»حك�مة ملهمة ت�صنع امل�صتقبل وت�صعد النا�س«.
املركز مل�صتقبل قطاع  العمل ا�صرتاتيجية وروؤية  ال�صايغ يف ور�صة  وعر�س 
الف�صاء يف الدولة .. ملقيا ال�ص�ء على امل�صاريع والربامج الف�صائية التي 
والتي  للف�صاء  ال�طني  الربنامج  حتت  واملن�ص�ية  بها  مكلف  اأو  اأطلقها 
ت�صتمل على م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف املريخ – م�صبار الأمل والربنامج 
ال�صناعية  الأق��م��ار  لت�صنيع  املتكامل  والربنامج  الف�صاء  ل��رواد  ال�طني 

ا�صرتاتيجية »املريخ 2117«.
و�صدد ال�صايغ على اأن البتكار والإبداع يف تكن�ل�جيا الف�صاء هم املحرك 
الأول لتقدمه .. م�صرا اإىل اأن م�صروع خليفة �صات يت�صمن �صبعة ابتكارات 
كل  ق��دم  املركز  اأن  م�صيفا   .. تقدما  ال�صناعية  الأق��م��ار  اأك��ر  من  جتعله 
خرباته للطالب اجلامعين يف ت�صميم وتط�ير القمر ال�صناعي التعليمي 
ابتكارين يف  اإدخ��ال  على  الكاملتن  والقدرة  الكفاءة  ما منحهم   -1 نايف 

ت�صاميم القمر.

�أكادميية �لإمار�ت لتدريب �لطيارين تت�سلم طائرة حديثة
•• دبي-وام:

الطيارين  لتدريب  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  ت�صلمت 
طائرة نفاثة مبحركن من طراز اإمرباير فين�م 
EV100 وهي الأوىل من طلبيتها املك�نة من 
والتي تعاقدت  ال��ط��راز  ه��ذا  خم�س ط��ائ��رات من 
ب���رام���ج تدريب  ���ص��رائ��ه��ا ل���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف  ع��ل��ى 

الطيارين املبتدئن.
وتعد الأك��ادمي��ي��ة م��ن اأوائ���ل زب��ائ��ن ه��ذا الطراز 
اجلديد من طائرة فين�م.. و مت جتميع الطائرة 
وهي الثامنة التي يتم اإنتاجها من طراز اإمرباير 
يف  اإم��رباي��ر  �صركة  م�صنع  يف   EV100 فين�م 
م��ل��ب���رن ب����لي���ة ف���ل����ري���دا الأم���رك���ي���ة وخالل 
ال��ع��دي��د م���ن العاملن  ت����ىل  امل��ا���ص��ي��ة  الأ���ص��ه��ر 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة لت�صنيع  امل���راح���ل  اإجن����از  اإم���رباي���ر  يف 
الطائرة التي �صملت عمليات التجميع والختبار 

والطالء.
رحلة  بعد  دب��ي  اإىل   EV100 فين�م  وو���ص��ل��ت 
يزيد على  ما  اأي��ام قطعت خاللها  ثمانية  دام��ت 

ت�ىل طياران اإثنان من  وقد  كيل�مرت  األف   16
حمطة   16 دبي وت�قفت يف  اإىل  نقلها  اإمرباير 
يف 11 دولة �صملت مطارات يف ال�ليات املتحدة 
الأمركية وكندا وغرينالند واأي�صلندا وا�صكتلندا 
العربية  واململكة  والي�نان وم�صر  واملجر  واأملانيا 

»اإمرباير  ط��ائ��رات  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة  ال�صع�دية. 
الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  طلبت   »EV100 ف��ي��ن���م 
ذات  طائرة   22 �صراء  اأي�صاً  الطيارين  لتدريب 
 SR22 G6 حمرك واح��د من ط��راز �صرو�س

وقد ت�صلمت �صتة منها حتى الآن.

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/7779  عمايل  جزئي 
ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م  جمه�ل حمل  والن�صر  للطباعة  الريامي  عليه/1-  املدعي  اىل 
املازمي  ع��ب��داهلل  حممد  ح�صن  وميثله:احمد  بكر  اب���  ثاليياباداث  املدعي/عبدالن�صر 
املذك�رة  الدع�ى  يف    2017/9/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعاله ل�صالح/عبدالن�صر ثاليياباداث اب� بكر بالزام املدعى عليها باأن ت�ؤدي للمدعي مبلغ 
)76493( درهم والفائدة عنه ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2017/7/25 
الف  ومبلغ  وامل�صروفات  الر�ص�م  من  باملنا�صب  عليها  املدعي  والزمت  التام  ال�صداد  وحتى 
. حكما مبثابة احل�ص�ري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  قابال لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما 

با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل
رو�سيا تعار�س �لغربيني ب�ساأن �لهجمات �لكيميائية يف �سوريا 

•• نيويورك-اأ ف ب:

ما  يف  الغربية  ال���دول  ج��دي��دة  م��رة  لدم�صق  ال��داع��م��ة  رو�صيا  عار�صت 
يتعلق با�صتخدام الأ�صلحة الكيميائية يف �ص�ريا، خالل اجتماع يف الأمم 
ب�صاأن  الدولية  التحقيق  بعثة  مهمة  جتديد  ملناق�صة  خ�ص�س  املتحدة 
الهج�م بغاز ال�صارين على بلدة خان �صيخ�ن املن�ص�ب اإىل نظام الرئي�س 

ب�صار الأ�صد.
املا�صية،  الأ�صابيع  يف  ع��دي��دون  رو���س  م�ص�ؤول�ن  فعل  م��ا  غ��رار  وعلى 
انتقد م�صاعد املندوب الرو�صي يف الأمم املتحدة فالدمير �صافرونك�ف 
التقرير ال�صادر م�ؤخرا عن جلنة اخلرباء والذي حمل النظام ال�ص�ري 
 4 �صيخ�ن يف  بلدة خان  ال�صارين على  بغاز  الدامي  الهج�م  م�ص�ؤولية 

ني�صان اأبريل والذي اأوقع اأكر من 80 قتيال.

اأن  دم�صق  ي��دي��ن  لتقرير  ميكن  كيف  ال��رو���ص��ي  الدبل�ما�صي  وت�����ص��اءل 
اعترب  واإذ  يبدو.  ما  وعلى  وحمتمل  مرجح  ن���ع  من  ع��ب��ارات  يت�صمن 
“من املفيد من اأجل نظام منع انت�صار الأ�صلحة تعين مذنبن اأ�صار اإىل 
وج�د ثغرات معممة يف عمل املحققن. وندد �صافرونك�ف بك�ن خرباء 
اآلية التحقيق امل�صرتكة مل ي��زوروا خان �صيخ�ن بل قام�ا ب�العمل عن 
بعد وطالب باإعادة النظر يف ت�صكيلة اللجنة. واعترب اأن ا�صتخال�صاتهم 
ل تبدو مثبتة لدى التدقيق فيها م�صرا اإىل اأن اخلطر يف �ص�ريا يكمن 

يف الإرهاب الكيميائي.
ي�صتغل  ال��غ��رب  اأن  اإىل  م�صرا  ل��الآم��ال  خميب  اللجنة  عمل  اأن  وراأى 
الآلية،  ب���اأن  قناعة  على  نحن  واأك���د  الأ���ص��د.  ن��ظ��ام  لتجرمي  التحقيق 
بهذه  العمل  ميكنها  ل  الكربى،  امل�ص�ؤولية  هذه  مبثل  اإليها  عهد  التي 
لت�ص�ية  اأداة  اإىل  �صتتح�ل  ���ص��ام��ل  تغير  ب���دون  م�صيفا  ال��ط��ري��ق��ة، 

جمل�س  يف  اخلمي�س  منذ  ويتناف�س  ال�ص�رية.  ال�صلطات  مع  احل�صابات 
الأمن الدويل م�صروعا قرار رو�صي وامركي لتمديد مهمة جمم�عة 
اخلرباء امل�صرتكة بن المم املتحدة ومنظمة حظر ال�صلحة الكيميائية 
حملت  وفيما  ن�فمرب.  الثاين  ت�صرين   16 يف  تف�ي�صها  ينتهي  التي 
جلنة اخلرباء النظام ال�ص�ري م�ص�ؤولية الهج�م وقالت ان �صالح اجل� 
مل  القاتل،  الع�صاب  غ��از  بانبعاث  ت�صببت  البلدة  على  قنبلة  ا�صقط 
تنف رو�صيا على غرار �ص�ريا اأي�صا ا�صتخدام غاز ال�صارين لكنها قدمت 
اإث��ر تفجر عنا�صر من ف�صائل  انت�صر  الغاز  اأن  اأخ��رى معلنة  فر�صية 
مقاتلة معار�صة وا�صالمية قنبلة على الأر�س ولي�س نتيجة غارة ج�ية 
اإدم�ن م�ليه يف جمل�س  امل�صرتكة  اآلية التحقيق  �ص�رية. واأ�صار رئي�س 
الأمن اإىل وج�د حفرة نتجت على الأرجح عن قذيفة ج�ية م�صيفا اأن 
طائرة كانت يف اجل� عند وق�ع الهج�م. ودافع عن عمل اللجنة م�ؤكدا 

اإن حتليل  “ب�ص�رة م�صتقلة وغر منحازة«. وقال  اأنها قامت مبهمتها 
غاز ال�صارين امل�صتخدم يف خان �صيخ�ن مطابق لرتكيبة غاز الأع�صاب 
ا�صتن�صاخ هذه  للغاية  ال�صعب  اأن��ه من  اإىل  ال�ص�ري م�صرا  املخزون  يف 
الرتكيبة. ورد �صافرونك�ف بالق�ل اإن امل�اد الكيميائية قد تك�ن انتجت 
اأي مكان لت�ريط ال�صلطات ال�ص�رية ب�صكل متعمد. وين�س م�صروع  يف 
القرار الرو�صي على متديد تف�ي�س املحققن ل�صتة اأ�صهر، فيما يدع� 
م�صروع القرار الأمركي الذي �صدرت ن�صخة منقحة عنه ام�س الأول 
الثالثاء اإىل متديد التف�ي�س ل�18 �صهرا، بعدما كانت الن�صخة الأوىل 

تن�س على 24 �صهرا.
اأن اخلرباء غر م��ص�عين، يف م�صروع  التي تعترب  وتطالب م��صك� 
قرارها بتجميد ا�صتخال�صات التقرير ح�ل خان �صيخ�ن واإعادة اإر�صال 

حمققن يف هذا امللف اإىل �ص�ريا.
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ال�طني  رئ��ي�����س الحت�����اد  ق����ال      
خروج  اإّن  ال��ري��اح��ي  ���ص��ل��ي��م  احل���ر 
احل��زب اجل��م��ه���ري م��ن احلك�مة 
كان مت�قعا لأّن م�اقفه متذبذبة، 
اأن يك�ن  م�صيفا من غر املعق�ل 
احلك�مة  يف  مم���ث���ال  م�����ا  ح������زب 

ومعار�صا لها يف نف�س ال�قت.
  واعترب اأّن ذلك يتنافى مع العرف 
ال�صيا�صي ويعك�س نق�صا يف اخلربة 
لدى عدد من الأحزاب يف التعاطي 
م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ص��اأن ال���ع���ام بعد 

الث�رة.
اإفريقيا  ت���ن�����س  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت     
ل����الأن����ب����اء ع����ن ال����ري����اح����ي اأم�������س 
ب�����اأن حزبه  ت�����ص��ري��ح��ه  الأرب�����ع�����اء 
مازال يعتقد اأن وثيقة قرطاج هي 
انبثقت  ال��ذي  ال�صيا�صي  الأ���ص��ا���س 
ع��ن��ه احل��ك���م��ة احل��ال��ي��ة غ��ر اأنه 
تط�ير  ذل��ك  يحجب  اأن  يجب  ل 
م�صامينها،  واإث���راء  ال�ثيقة  ه��ذه 
بها،  حم���ي���ط���ة  الأح�������������زاب  وك�������ل 
القت�صادية  للم�صتجدات  م�اكبة 

اأعلن  ال�صابي،  ع�صام  اجلمه�ري 
الثنن املا�صي عن ان�صحاب حزبه 
ر�صمًيّا من تركيبة حك�مة ال�حدة 
املركزية  اللجنة  وقب�ل  ال�طنية 
الدهماين  اإي����اد  ا�صتقالة  ل��ل��ح��زب 
رئي�س  ل�������دى  امل����ك����ل����ف  ال�������زي������ر 
ب��ال��ع��الق��ة م��ع الربملان  احل��ك���م��ة 
با�صم  ال�صابق  الناطق  ا  اأي�صً وه��� 
احلزب،  م��ن  الت�ن�صية  احل��ك���م��ة 
املركزية  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ًرا 
ت����اأ�����ص����ف خل�������ص����ع���ه لإم����������الءات 
اجلهات ال�صاغطة يف حزب النداء 
وال����ص���ت�������ص���الم ل��ه��ا ح���ف���اًظ���ا على 

م�قعه احلك�مي.

ل��ي��ب��ي��ا ن�������ص���ارت���ه���ا وت�����ص��ب��ح دول����ة 
ي�صرها اأبناوؤها دون اق�صاء«.

   من جانبها قالت بريكا ان مالطا 
يف  ح��ل  اىل  ال��ت������ص��ل  اىل  “ت�صعى 
ليبيا واحالل ال�صلم هناك ليعي�س 
ال��ل��ي��ب��ي���ن م��ع��ا يف ���ص��الم م��ن اجل 
م�ؤكدة  بلدهم ومن اجل املنطقة”، 
الليبين  جميع  ت�صجع  مالطا  ان 
حلل  وق��ت  اأق���رب  يف  الت��صل  على 

الزمة القائمة يف بلدهم«.
“م�صتعدة  م��ال��ط��ا  ان  واأ����ص���اف���ت    
ل��ل��دف��ع ن��ح��� ج��م��ع ك���ل الأط������راف 
حل�����ص��م ه���ذا ال���ن���زاع مل��ا ف��ي��ه اخلر 

وامل�صلحة لكل الليبين«.

ال��صع وح�صا�صيته يتطلبان حتمل 
امل�ص�ؤولية من الق�ى الفاعلة التي 
انتخابات  يف  ال�����ص��ع��ب  اخ���ت���اره���ا 
القارب  من  القفز  ولي�س   2014
لالنتخابات  ال����ص���ت���ع���داد  ب��ت��ع��ل��ة 
القادمة قائال باأن التجربة اأثبتت 
�ص�اء كانت يف احلكم  الأح��زاب  اأن 
غ�صب  ���ص��ت���اج��ه  امل��ع��ار���ص��ة  يف  اأو 

الت�ن�صي وخيبة اأمله.
   ولحظ يف هذا ال�صاأن اأن التم�قع 
ل��ن يحمي الأح����زاب  امل��ع��ار���ص��ة  يف 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة م���ن امل��ح��ا���ص��ب��ة خالل 

املحطات النتخابية املقبلة.
   ي��ذك��ر اأن الأم���ن ال��ع��ام للحزب 

للع�دة  احل����ر  ال����ط���ن���ي  الحت������اد 
�صليم  ذك�������ر  ال���������ص����ل����ط����ة،  مل�����رب�����ع 
ك���ان م�ج�دا  ح��زب��ه  اأن  ال��ري��اح��ي 
باآراء  امل�صاركة  بهدف  ال�صلطة  يف 
وت�ص�رات وبرامج تهتم باجل�انب 
القت�صادية والجتماعية وغرها، 
م�صاركة  م���ن  ال���غ���اي���ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
تقدمي  يف  تتمثل  احلكم  يف  حزبه 
ال�����ص����اف����ة وال�����ربام�����ج ال���ت���ي من 
�صاأنها اأن حت�ّصن من و�صع امل�اطن 
لالأخذ  ال�صلطة  ودف���ع  ال��ت���ن�����ص��ي 
ي��ك��ن هدفه  ال���ربام���ج، ومل  ب��ه��ذه 
الت�اجد يف ال�صلطة ب�صفة �ص�رية 
اأن �صع�بة  واأو����ص���ح  و���ص��ك��ل��ي��ة.    

والجتماعية مما ي�صاعد احلك�مة 
وا�صحة  ا�صرتاتيجية  اعتماد  على 

و�صبط برامج هادفة.
    واأ�صاف اأن حزبه كان يف مقدمة 

الف��ص�ية،  اأو  ال�صعب�ية  وغ���ر 
بّناءة،  انتقادات  والهتمام بتقدمي 
اعتمده  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  خ��ي��ار  وه���� 
ال�صتعداد  اإط��ار  يف  احل��ر  ال�طني 

حك�مة  يف  امل�����ص��ارك��ة  ال��راف�����ص��ن 
املن�صحبن  واأول  ال�طنية  ال�حدة 
من وثيقة قرطاج م�ؤكدا اأن حزبه 
قرر التم�قع يف املعار�صة العقالنية 

ل��ل��ح��ك��م يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة من 
وب�����رام�����ج  روؤى  ت�����ق�����دمي  خ�������الل 
وردا  ال��ت���ن�����ص��ي.     لل�صعب  اأف�صل 
ا�صتعداد  ���ص���ؤال ح����ل م���دى  ع��ل��ى 

الليبين،  ك��ل  جت��م��ي��ع  اإىل  ت�صعى 
تدخل  اأي  ودون  ا���ص��ت��ث��ن��اء،  دون 
اأجنبي.    وا�صار اىل ان النق�صامات 
التي ت�صهدها ليبيا ت�صببت يف خلق 
ب����ؤر ت���ت��ر يف ال���دول امل��ج��اورة لها، 
اأرادت  اإرهابية،  عنا�صر  واحت�صان 
ال��ت���ن�����ص��ي يف �صنة  ت��ه��دي��د الأم�����ن 

.2015
   واأكد ال�صب�صي ان اجندة ت�ن�س يف 
ليبيا هي ان ت�صبح دول��ة حرة ذات 
الزمة  ح��ل  ان  اىل  م�صرا  ���ص��ي��ادة، 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ي��ج��ب ان ي���ك����ن ل��ي��ب��ي��ا / 
ليبيا، لفتا اىل ان لت�ن�س ومالطا 
“م�صلحة م�صرتكة يف ان ت�صرتجع 

اأنه  اأنه ل ميكن ت�ص�ر  اإىل  م�صرا 
مب��ج��رد ط��رح م��ب��ادرة ي��ك���ن احلل، 

خا�صة واأن هناك خالفات كبرة.
حل،  “ثمة  ال�صب�صي:  واأ����ص���اف     
الليبية  اجل��ه��ات  منح  يجب  ول��ك��ن 
للتقارب  ال���ك���ايف  ال����ق���ت  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
البع�س،  ب��ع�����ص��ه��ا  م���ع  وال���ت���ح���اور 
ولي�س بال�صروري الت��صل حلل يف 

ي�م واحد«.
  وا�صاف اأن ليبيا مل تعد دولة، بل 
“امللل  ب���  و�صفها  م��ا  اإىل  انق�صمت 
والنحل”، م�صدداً على اأن ما يحدث 
يف البلد املجاور “خطر ومعقد”، 
ت�ن�س،  اأن  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��ده  وجم����دًدا 

خالل  ال��ق��اه��رة  يف  �صُيعقد  الليبي 
ال�صهر اجلاري لدعم جه�د حتقيق 

الأمن وال�صتقرار يف ليبيا.
احت�صنت  امل���ا����ص���ي،  ي���ن��ي���  ويف     
اجتماًعا  اجل���زائ���ري���ة  ال��ع��ا���ص��م��ة 
وت�ن�س  م�����ص��ر  خ���ارج���ي���ة  ل��������زراء 
الأزمة  ت��ط���رات  لبحث  واجل��زائ��ر 
الليبية، وخرج حينها ببيان اأكد اأن 
“احلل ال�صيا�صي ه� اخليار ال�حيد 

لالأزمة يف ليبيا«.
الرئي�س  اأك����د  ال�����ص��ي��اق،  ذات  ويف    
الت�ن�صي الباجي قايد ال�صب�صي، اأن 
بالده لي�س لديها اأجندة خا�صة يف 
ليبيا، واأن ت�ن�س حري�صة على قيام 
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من املنتظر ان ينعقد اجتماع ثالثي 
ل�����دول اجل�������ار ال��ل��ي��ب��ي ي�����ص��م كل 
ي�م  وم�صر،  واجل��زائ��ر  ت�ن�س  م��ن 
العا�صمة  يف  اجل��اري  ن�فمرب   15
امل�صرية القاهرة، وفق ما �صرح به 
الت�ن�صية  اخلارجية  ال�ص�ؤون  وزير 
لقائه  اإث�����ر  اجل���ه���ي���ن���اوي،  خ��م��ي�����س 

الرئي�س الباجي قايد ال�صب�صي.
   وك��ان وزي��ر اخلارجية اجلزائري 
م�ؤخرا  اأع��ل��ن  م�صاهل  ال��ق��ادر  عبد 
ع��ن اج��ت��م��اع ث��الث��ي ل���دول اجل�ار 

دولة ليبية حرة م�صتقلة ذات �صيادة 
يديرها اأبناوؤها دون اإق�صاء.

   جاء ذلك يف كلمة لل�صب�صي اأثناء 
قرطاج  ب��ق�����ص��ر  ال���ث���الث���اء  ل��ق��ائ��ه 
رئي�صة جمه�رية مالطا ماري ل�يز 
ك���ل��رو ب��ري��ك��ا، ال��ت��ي ت��ق���م بزيارة 
وفد  راأ����س  على  ت�ن�س  اإىل  ر�صمية 
ل��دع���ة من  امل�����ص��ت���ى، تلبية  رف��ي��ع 
الرئي�س الت�ن�صي لالحتفال مبرور 
خم�صن عاما على اإقامة العالقات 

الدبل�ما�صية بن البلدين.
   وقال الرئي�س الت�ن�صي اإن بالده 
ليبيا  يف  ل��ل��ح��ل  م����ب����ادرة  ط���رح���ت 
الليبي،  اجل��������ار  دول  مب�������ص���ارك���ة 

و�صع نقاطه على حروف امل�صهد ال�صيا�صي:

تون�س: �سليم �لرياحي يرف�س �مل�ساركة �ل�سورية
الحتاد الوطني احلر قرر التموقع يف املعار�صة العقالنية وغري ال�صعبوية اأو الفو�صوية

ال�صب�صي: تون�س حري�صة على قيام دولة ليبية
حــرة م�صــتقلة ذات �صـــيادة يديرهـــا اأبناوؤهــا

مالطا ت�صجع جميع الليبيني على التو�صل
 يف اأقرب وقت حلل الزمة القائمة يف بلدهم

�لنق�سامات �لتي ت�سهدها ليبيا ت�سببت يف خلق بوؤر توتر يف �لدول �ملجاورة لها و�حت�سان عنا�سر �إرهابية

من غري �ملعقول 
�أن يكون حزب 
م���ا مم��ث��ال يف 
�حل����ك����وم����ة 
ومعار�س�ا له���ا 
يف نف�س �لوقت

�لأحز�ب �سو�ء 
كانت يف �حلكم 
�أو يف �ملعار�سة 
�ستو�جه غ�سب 
�ل��ت��ون�����س��ي 
وخيب��ة �أمل���ه

ان�صحاب اجلمه�ري كان مت�قعا

�صليم الرياحي..  وثيقة قرطاج هي ال�صا�س لكن...

ثالثي اجل�ار يف ج�لة جديدة لإخماد احلريق الليبي ال�صب�صي ورئي�صة مالطا:  ال�صلم يف ليبيا من م�صلحة اجلميع

حتت�صنه م�صر:

�جتماع ثالثي لدول �جلو�ر حول �لأزمة �لليبية
�جلامعة �لعربية توؤكد ت�سامنها مع 

�ل�سعودية يف مو�جهة �لتهديد�ت �لإير�نية
•• القاهرة -وام:

اأب� الغيط الأمن العام جلامعة الدول العربية ام�س حالة  ا�صتنكر اأحمد 
الت�صعيد غر امل�صب�ق التي متار�س �صد اململكة العربية ال�صع�دية من قبل 

اإيران.
للدول  الداخلية  ال�ص�ؤون  يف  الإيرانية  التدخالت  ان  له  ت�صريح  يف  واأك��د 
الت�تر  اإ���ص��اع��ة  يف  رغبة  تعك�س  وه��ي  ع��رب��ي..  رف�س  م��صع  ه��ي  العربية 

وال�صطراب من اأجل ممار�صة الهيمنة على الآخرين.
وقال: هذا اأمر م�صتهجن ولن يقبل به اأحد.

واأ�صاف اأب� الغيط اأن ال�اجب العربي يحتم الت�صامن مع اململكة العربية 
ال�صع�دية وهي ت�اجه تلك الت�هديدات اخلطرة لأمنها.. م�ؤكدا اأن ت��صيع 
دائرة ال�صراع يف اليمن اأمر م�ؤ�صف وتقف وراءه اأطراٌف معروفة ت�صتهدف 
لي�س فقط ا�صتمرار امل�اجهة يف اليمن قائمة دون اأفق لنهايتها بل اإ�صعال 

الأو�صاع يف املنطقة كلها.
واعترب الأمن العام جلامعة الدول العربية اأن ال�صتقرار الإقليمي لن يبداأ 
يف التحقق اإل عندما تعيد هذه الأطراف النظر بالكامل يف �صيا�صاتها جتاه 
ال�صابقة  ال�صن�ات  يف  اتبعته  الذي  للنهج  حقيقية  مبراجعة  وتق�م  العرب 

والذي يدخل املنطقة يف دوامة من ال�صراع وال�صطراب.

ميامنار تنتقد بيان جمل�س 
�لأمن حيال �لروهينجا 

•• ياجنون-رويرتز:

اأزم��ة الالجئن  اإن بيان جمل�س الأم��ن ال��دويل ب�صاأن  قالت ميامنار اأم�س 
الروهينجا قد ي�صر ب�صدة مبحادثاتها مع بنجالد�س ب�صاأن اإعادة اأكر من 

600 األف �صخ�س فروا من ميامنار بعد حملة ع�صكرية.
وحث جمل�س الأمن ميامنار يف بيان ي�م الثنن املا�صي على �صمان الكف 
البالغ من تقارير  املفرطة وعرب عن قلقه  الع�صكرية  الق�ة  ا�صتخدام  عن 

عن انتهاكات حلق�ق الإن�صان واإ�صاءات يف ولية راخن.
وردا على البيان قالت زعيمة ميامنار اأوجن �صان �ص� كي اإن الق�صايا التي 
الثنائي وهي  امل�صت�ى  على  اإل  وبنجالد�س ل ميكن حلها  ت�اجه ميامنار 
نقطة تق�ل اإن بيان جمل�س الأمن اأغفلها. وتقت�صم اإدارة مدنية تراأ�صها �ص� 

كي ال�صلطة مع اجلي�س منذ اأقل من عامن.
الرئا�صي  البيان  “عالوة على ذلك، قد ي�صر  وقال مكتب �ص� كي يف بيان 
ملجل�س الأمن ب�صدة باملحادثات الثنائية بن البلدين التي جتري على نح� 

�صل�س و�صريع«.
وجهت  ال�صلطات  واأن  م�صتمرة  بنجالد�س  مع  املحادثات  اأن  البيان  وذك��ر 
الدع�ة اإىل وزير خارجيتها اأب� احل�صن حمم�د علي لزيارة ميامنار ي�مي 
16 و17 ن�فمرب ت�صرين الثاين. ورجح م�ص�ؤول�ن يف بنجالد�س اأن تك�ن 

الزيارة يف وقت لحق.
ويف الأ�صب�ع املا�صي، عرب م�ص�ؤل�ن من بنجالد�س عن غ�صبهم بعد اأن ملح 
متحدث با�صم �ص� كي باأن بنجالد�س تتباطاأ يف الت��صل لتفاق على عملية 
دولية  مالية  م�صاعدات  على  اأول  احل�ص�ل  ت�صمن  ك��ي  الالجئن  اإع���ادة 

مبئات املالين من الدولرات.
وخالل م�ؤمتر مل�صرعن من دول الك�من�لث عقد يف داكا ي�م الأحد املا�صي 
من  امل��زي��د  ممار�صة  اإىل  ح�صينة  ال�صيخة  بنجالد�س  وزراء  رئي�صة  دع��ت 

ال�صغ�ط الدولية على ميامنار.
الروهينجا  ق�صية  لبحث  ق�ص�ى  اأول�ية  مبنح  جميعا  اأطالبكم  واأ�صافت 
م�اطنيها  ا�صطهاد  ع��ن  للكف  ميامنار  حك�مة  على  ال�صغط  وممار�صة 

واإعادتهم يف اأقرب وقت ممكن.
ميامنار  تيلر�ص�ن  ريك�س  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  ي��زور  اأن  املقرر  ومن 
ي�م 15 ن�فمرب ت�صرين الثاين و�صط حتركات ن�صطة يف وا�صنطن لتقدمي 
الأ�صا�س  يف  ت�صتهدف  ميامنار  على  عق�بات  لفر�س  يدع�  قان�ن  م�صروع 

اجلي�س وامل�صالح التجارية املرتبطة به.

وزيرة بريطانية مهددة بالإقالة ب�سبب �إ�سر�ئيل 
•• لندن-اأ ف ب:

ا�صتدعت رئي�صة ال�زراء الربيطانية 
التنمية  ام�����س وزي����رة  ت��ري��زا م���اي 
ال��دول��ي��ة م��ن ج���ل��ة اف��ري��ق��ي��ة تق�م 
بها اإث��ر ج��دل ح���ل ل��ق��اءات عقدتها 
حك�متها،  اإب���الغ  ب��دون  ا�صرائيل  يف 
ا�صتقالة ثانية  ب�صاأن  اثار تكهنات  ما 
التي  احل���ك����م���ة  يف  ا����ص���ب����ع  خ�����الل 

اأ�صعفتها ف�صيحة حتر�س جن�صي.

ا�صرائيل  يف  اأم�صتها  عائلية  عطلة 
يف اآب اغ�صط�س، بغر علم حك�متها 
م�ص�ؤول  اي  ي��ح�����ص��ر  ومل  ب�����ص��اأن��ه��ا. 
ب��ري��ط��اين اآخ���ر ه��ذه ال��ل��ق��اءات التي 
ب�لك،  �صتي�ارت  اأغلبها  يف  رافقها 
�صغط  ملجم�عة  ال��ف��خ��ري  الرئي�س 
اأ�صدقاء  ت�صمى  لإ���ص��رائ��ي��ل  م���ؤي��دة 

ا�صرائيل املحافظ�ن.
الربيطانية  ال����زراء  رئا�صة  واف���ادت 
ان��ه��ا بحثت مع  مل��اي  ق��ال��ت  باتيل  ان 

لندن  باتيل  بريتي  ال�زيرة  وغ��ادرت 
اوغندا،  اىل  بزيارة  للقيام  الثالثاء 
ل�كالة  ق���ال  حك�ميا  م�����ص��درا  ل��ك��ن 
الع�دة  طريق  يف  انها  بر�س  فران�س 
اىل لندن الربعاء بطلب من رئي�صة 

ال�زراء.
وا�صطرت باتيل اإىل العتذار الثنن 
بعد الك�صف عن عقدها 12 لقاء مع 
رئي�س  بينهم  ا�صرائيلين  م�ص�ؤولن 
اثناء  ن��ت��ان��ي��اه���  ب��ن��ي��ام��ن  ال��������زراء 

اإمكانية  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن  حم��اوري��ه��ا 
مت�يل م�صاعدات اجلي�س ال�صرائيلي 
الن�����ص��ان��ي��ة ل��ل��ج��رح��ى ال�����ص���ري��ن يف 
ال��ذي ل تعرتف بريطانيا  اجل���لن 
م��ن��ه، بح�صب  ا���ص��رائ��ي��ل جل��زء  ب�صم 
لربيطانيا  الر�صمي  وامل�قف  ق�لها. 
ه� ان مت�يل اجلي�س الإ�صرائيلي يف 
لأنها  منا�صب  غر  اجل���لن  ه�صبة 
تعتربها ار�صا حمتلة، كما اكد وزير 

يف الربملان ام�س الأول الثالثاء.

�تهامات جنائية لرئي�س �لفلبني �ل�سابق 
 •• مانيال-رويرتز:

جنائية  اتهامات  الأرب��ع��اء  اأم�س  الفلبن  يف  الف�صاد  مكافحة  هيئة  وجهت 
للرئي�س ال�صابق بنين� اأكين� لف�صله يف اإدارة هج�م على مت�صددين اأ�صفر عن 

مقتل 44 من ق�ات ال�صرطة اخلا�صة عام 2015.
امل�صلحن  املتمردين  من  كبر  عدد  يد  على  ال�صرطة  اأف��راد  مقتل  واأ�صهم 
الفلبن  الإ�صالمين يف جن�ب  ال�صالم مع النف�صالين  يف تعطيل جه�د 
 2010 ا�صتمرت من  التي  اأكين� خالل رئا�صته  اأزمة ي�اجهها  اأكرب  وكان 

اإىل 2016.
وقالت هيئة مكافحة الف�صاد اإنها اتهمت اأكين� اأي�صا بالك�صب غر امل�صروع 

والف�صاد وذلك بناء على حتقيقات اأولية.
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعزة 
رخ�صة رقم:CN 1964562 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9

اإعــــــــــالن
ح�صن  �صيد  ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخياطة  رخ�صة رقم:CN 1030258 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

�صالح را�صد ذيبان حممد املن�ص�ري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء

�صالح را�صد ذيبان حممد املن�ص�ري من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيد ح�صن �صاه �صيد

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة مياه العرب لنظم 
التحلية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1123894 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خمي�س �صامل حممد �صعيد البل��صي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ادامانا ج�رج انزل %5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ماميد �صاحب �صيف الدين %44

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س �صامل حممد �صعيد البل��صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ماميد �صاحب �صيف الدين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عبداهلل طار�س �صعيد 

يف  ال�صادر  ال�صابق  العالن  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  املزروعي 

جريدة الفجر يف العدد رقم:11599 بتاريخ:2015/12/28 بخ�ص��س  

الرخ�صة رقم:CN 1713334-1 بال�صم التجاري:اخل�صرة للخ�صار 

والف�اكه الطازجة - فرع 1 واعادة ال��صع كما كان عليه.

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

ن�صر هذا العالن وال  تاريخ  اأ�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل 

فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اخلتيار للمقاولت وال�صيانة العامة

رخ�صة رقم:CN 2024635 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ اخلتيار للمقاولت وال�صيانة العامة

ALKHETYAR GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

اىل/اخليتار لل�صيانة العامة

ALKHETYAR MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بان�اعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/وادي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلزنه لت�صليح امل�صخات
رخ�صة رقم:CN 1120684  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/برت فلي للمقاولت العامة

رخ�صة رقم:CN 2187702 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد حممد علي �صلطان احلمادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حمد قن�ن �صديلي قن�ن العامري
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/ برت فلي للمقاولت العامة

BUTTER FLY GENERAL CONTRACTING
اىل/حركات لل�صيانة العامة

HARKAAT GENERAL MAINT. EST
تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة املباين )4329901(

تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بان�اعها )410002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافتريا الثلج البي�س

رخ�صة رقم:CN 1949826 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد را�صد �صعيد �صعيد را�صد �صعيد �صامل املزروعي �صامل املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صعيد را�صد علي املزروعي
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ كافتريا الثلج البي�س
SNOW WHITE CAFETERIA

اىل/كافتريا ج�د لك
GOOD LUCK CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك:خط�ط الطران الفيتنامية �س.م.ع
 Lotusmiles : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم :271849     بتاريخ : 2017/4/19
با�ص������م :خط�ط الطران الفيتنامية �س.م.ع

وعن�انه:رقم ، 200 جن�ين �صن ، �صرتيت ب� دي ، وارد مقاطعة ل�جن ، بن مدينة ، هان�ي فيتنام
�صورة العالمة

، احلجز لل�صفر ت��صيل  اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:39 خدمات النقل احلجز للنقل  ال�صلع  وذلك لتمييز 
القالع  اوق��ات   ، الطران  ، ج��داول  الطران  رح��الت  تتعلق يف  التي  املعل�مات  ت�فر  امل�صافرين  ومرافقة 

والهب�ط ، ا�صماء امل�صافرين ، حالة الطران ت�صليم الطرود.
و�صف العالمة:تتك�ن العالمة التجارية من الكلمة Lotusmiles مكت�بة باحرف لتينية وكما يظهر 

بال�صكل
ال�صرتاطات.

اأو  القت�صاد   وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  9  نوفمرب 2017 العدد 12169

منوذج اعالن الن�صر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

املالك:ال�صركة الك�يتية لالأغذية - اأمريكانا
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

امل�دعة بالرقم :95902     
وعن�انه:ال�صارقة - جمال عبدالنا�صر

بتاريخ:2008/6/29 وامل�صجلة حتت رقم:89945 
�صورة العالمة

و�صتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اخرى اعتبارا من تاريخ 
انتهاء احلماية يف:2017/6/11 وحتى تاريخ:2027/6/11 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  9  نوفمرب 2017 العدد 12169

منوذج اعالن الن�صر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

املالك:ال�صركة الك�يتية لالأغذية - اأمريكانا
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

امل�دعة بالرقم :95901     
وعن�انه:ال�صارقة - جمال عبدالنا�صر

بتاريخ:2008/6/29 وامل�صجلة حتت رقم:89944 
�صورة العالمة

و�صتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اخرى اعتبارا من تاريخ 
انتهاء احلماية يف:2017/6/11 وحتى تاريخ:2027/6/11 .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  9  نوفمرب 2017 العدد 12169

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك:دي�صرتيبي�زي�ن �صتيلال ا�س ار ال
 marlu : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم :264932     بتاريخ : 2016/12/15
با�ص������م :دي�صرتيبي�زي�ن �صتيلال ا�س ار ال

وعن�انه:فيا ك�ي�صيب دي ، فاجن� 14 70017 ب�تيجنان� بي ايه ايطاليا
�صورة العالمة

القدم مالب�س الطفال  الرا�س لبا�س  بالفئة:25 املالب�س اغطية  ال�اقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  وذلك لتمييز 
�صراويل لالطفال مالب�س للم�اليد �صدريات لالطفال غر م�صن�عة من ال�رق احذية اطفال اغطية راأ�س 
داخلية  مالب�س  للن�م  مالب�س  للحمل  ن�م  مالب�س  برنيطات  والولد  والطفال  للخدج  قبعات  لالطفال 

للن�صاء احزمة م�صدات للحمل بنطل�نات اطفال داخلية.
ا�ص�د  وبخط  لتينية  باحرف  مكت�بة   marlu الكلمة  من  التجارية  العالمة  العالمة:تتك�ن  و�صف 

عري�س وحتتها خط وكما يظهر بال�صكل
ال�صرتاطات.

اأو  القت�صاد   وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكت�باً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  9  نوفمرب 2017 العدد 12169

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9
تلعن �صركة ال�صرقية املتحدة للخدمات الطبية بقطع عالقتها 
مع ال�صخ�س املذك�ر منذ هذا التاريخ ول تتحمل اأي م�ص�ؤولية 
جتاه الغر �صدة من اي جهة كانت حك�مية او �صبه حك�ميه 

او بن�ك او �صركات خا�صة او اي م��ص�ع كان يتعلق به.
ال�صم: �صاجن�ي ك�مار داتا

اجلن�صية: الهند
P1061667 :رقم ج�از ال�صفر

رقم اله�ية: 784197092802798
ال�ظيفة التي كان يعمل بها: حما�صب عام.
تاريخ قطع العالقة معه: 2017/11/05

ال�صرقية املتحدة للخدمات الطبية ذ.م.م
حممد علي ال�صرفاء احلمادي
الرئي�س التنفيذي 

�إع��������الن ق�طع ع��القة 
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

   اعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/08713/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �صيف�صتار ف�د هاو�س 
مبا اأن املدعي : مبارك عي�صى �صعيد املن�ص�ري 

املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدع�ى 02/08713/2017 /جت��اري  اأق��ام �صدكم  قد 
الزامكم بالتايل

للفرتة من  للماأج�ر  الأج����رة  ���ص��داد  ع��ن  امل��دع��ى عليه ميتنع  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
درهم وميتنع عن   18.083 بذمته مبلغ  2017/1/1 وحتى  2017/7/27 فرت�صد 

�صداده رغم اخطاره بال�صداد او الإخالء يف 2017/8/16 
للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
اخطاره يف 2017/8/16  ميتنع عن  و رغم  من  2017/1/1 وحتى 2017/7/27  

ال�صداد.
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ص�م وم�صاريف الدع�ى 

الثالثاء   ي�م  للح�ص�ر بجل�صة  بالن�صر  اعالنكم  اع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�صابعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�صاعة    2017/11/14 امل�افق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدع�ى 
. فاأنت مكلف  الن�صر  اي��ام من تاريخ  امل�صافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�صر مدة  ، وقد 

باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات . 

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اإعادة اإعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/07585/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �صركة فاير ديفن�س لنظمة الأمن وال�صالمة - ذ م م  

وعلي �صامل حميد القبيلي 
 مبا اأن املدعي : ابراهيم حممد �صعيد ال�ص�يدي   

املركز  ام��ام  اي��ج��ارات  ال��دع���ى 02/07585/2017 /جت��اري  اأق��ام �صدكم  قد 
بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية جمددة 
للفرتة من 2017/7/28 وحتى 2018/7/28 والبالغ 170000 درهم 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ص�م وم�صاريف الدع�ى 
ي�م  بجل�صة  للح�ص�ر  بالن�صر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�صائية  اللجنة  وق���ررت 
الق�صائية  اللجنة  ام���ام  2.30م  ال�صاعة   2017/11/14 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  
)اللجنة ال�صابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
الإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد اأمر بتق�صر مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من 
تاريخ الن�صر . فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/04123/2017 / جتاري     
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/02714/2017   جتاري  - ايجارات بالن�شر
اىل املنفذ �صده :  ن�ر كرين اأند وينت�س - �س م د م  -  جمه�ل حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : مدينة دبي املالحية - �س ذ م  م   
ال�صادر ل�صاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�صي بالتي:

املنفذ �صده بالقيمة ايجارية من تاريخ 2017/3/2 حتى تاريخ الخالء  ال��زام   -1
الفعلي ب�اقع مبلغ وقدره 148.767 درهم كاأجرة �صن�ية

2- بالزام املدعي عليها باخالء العن امل�ؤجرة 
3- الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره 221.479.50 درهم كقيمة ايجارية للفرتة 

من تاريخ 2015/9/6 حتى 2017/3/1 
4- الزام املدعي عليه بر�ص�م وم�صاريف الدع�ى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر ي�م من تاريخ 
الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ص�ف يتم اتخاذ الجراءات 
القان�نية املنا�صب لتنفيذه  - مالحظة / �صيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال 
عدم ت�صليم افادة الإعالن بالن�صر خالل ع�صرة ايام من تاريخ ا�صتالمه وفقا للقرار 

رقم 21 ل�صنة 2017(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1263  ا�شتئناف جتاري    
املتحدة  ال�ليات  �صي  ان  اي  انرتنا�صي�نال  لك�صمارك   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
�����س.ذ.م.م  للتكن�ل�جيا  بال�صك�   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل 
وميثله:عبداهلل  ����س.ذ.م.م(  للتكن�ل�جيا  اي  �صي  �صي  ب�صركة  �صابقا  )املعروفة 
ال�صادر بالدع�ى رقم 2016/288  ا�صتاأنف/ احلكم  الع��صي قد  حممد حاجي 
جت���اري ك��ل��ي ب����ت����اري����خ:2017/6/29  وح����ددت ل��ه��ا جل�صه ي����م الرب���ع���اء امل�افق 
2017/11/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي 

ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/52  تظلم عقاري

اىل املتظلم ���ص��ده / 1-ع��ب��ده ���ص��امل من�صري جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  داود  اب���  علي  ا�صماعيل  ان�س   / املتظلم 
القرار  من  تظلم  وم��ص�عه  اع��اله  املذك�ر  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  الع��صي 
ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 41/2017 حجز حتفظي عقاري. وحددت 
 Ch : لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/11/19   ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة
B.6.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/52  تظلم عقاري

اىل املتظلم �صده / 1-ملك الك�ين التكن�ل�جيا )املحدودة( 2- �صركة او .ار.ار.ايه العاملية 
العقارية 3- �صركة جل�بال كينغ تكن�ل�جيز ليمتد جمه�ل حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ �صتيفان� �صيتي وميثله:ح�صن علي مطر الريامي قد اأقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله 
وم��ص�عه تظلم من القرار ال�صادر يف احلجز التحفظي رقم 39/2017 حجز حتفظي 
عقاري والر�ص�م وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/11/19   ال�صاعة 
اأو من ميثلك قان�نيا  Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر   : 11.00 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2932 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1-ام���ازون اك��ربي�����س خل��دم��ات ال��ت������ص��ي��ل 2- احمد 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  �صيف  م�صطفى  حممد 
ح�صام ابراهيم عزت ابراهيم قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5928( درهم بالت�صامن اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل
�إ�سر�ب يف قطالونيا يت�سبب يف �إغالق طرق 

•• بر�صلونة -رويرتز:

ت�صبب اإ�صراب دعا له نا�صط�ن م�ؤيدون لال�صتقالل، احتجاجا 
على �صجن �صا�صة قطال�نيا املعزولن، يف اإغالق الطرق باأنحاء 
ال�صر  الإ�صراب حركة  واأعاق  الإ�صباين �صباح ام�س.  الإقليم 
وامتدت ط�ابر ال�صيارات اإىل بر�صل�نة يف حن عملت بع�س 

خدمات النقل العام باحلد الأدنى من طاقتها.
امل�ؤيدة  القطال�نية  ���ص��ي.اإ���س.���ص��ي  نقابة  ل��الإ���ص��راب  ودع���ت 
ال�طنية  اجلمعية  مثل  مدنية  جماعات  ودعمته  لال�صتقالل 

القطال�نية اأيه.اإن.�صي وجماعة اأومني�م الثقافية.
و���ص��دت اأع����داد ك��ب��رة م��ن ال��ن��ا���س ع�����ص��رات ال��ط��رق ال�صريعة 

هتافات  وم��ردي��ن  ب��الف��ت��ات  مل�حن  الإق��ل��ي��م  يف  الرئي�صية 
م�اقع  واأوردت  ال�صيا�صين.  ال�صجناء  �صراح  باإطالق  منادية 
فيما  امل��ح��دودة  امل�صاجرات  بع�س  وق���ع  الجتماعي  الت�ا�صل 
لتفريق  ال�صرطة  رج���ال  حم���اولت  م�ص�رة  لقطات  اأظ��ه��رت 

املحتجن.
الج��ت��م��اع��ي ت�جه  ال��ت���ا���ص��ل  م���اق��ع  واأظ��ه��رت لقطات على 
جرونا  مبدينة  ق��ط��ارات  حمطة  اإىل  النا�صطن  م��ن  ح�صد 
حيث وقف�ا على خط ال�صكك احلديدية مما ت�صبب يف تاأخر 

رحالت القطارات.
ورغ���م ال��ت��اأخ��ر يف و���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل ب���دا ���ص��ر ال��ع��م��ل يف املتاجر 

وال�صركات يف الإقليم على النح� املعتاد اإىل حد كبر.

القطال�نية  ال���ط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ق����ادة  ال�����ص��ل��ط��ات  و���ص��ج��ن��ت 
حك�مة  يف  �صابقن  اأع�����ص��اء  ثمانية  اإىل  اإ���ص��اف��ة  واأوم��ن��ي���م 
وذلك  للمحاكمة  تقدميهم  انتظار  يف  جمعيا  وهم  قطال�نيا 
على  ا�صتفتاء  اإج����راء  عقب  قطال�نيا  ا�صتقالل  اإع���الن  بعد 

ال�صتقالل اعتربته املحاكم الإ�صبانية غر قان�ين.
ودفعت حماولة ال�صتقالل البالد اإىل اأ�ص�اأ اأزمة �صيا�صية منذ 
ودفعت  والجتماعية  ال�صيا�صية  النق�صامات  عمقت  اإذ  عق�د 

اآلف ال�صركات ملغادرة الإقليم.
ودع����ت احل��ك���م��ة، ال��ت��ي ت���ل��ت اإدارة ق��ط��ال���ن��ي��ا ب��ع��د اإع���الن 
 21 ي���م  انتخابات  اإج���راء  اإىل  واح���د،  جانب  م��ن  ا�صتقاللها 

دي�صمرب كان�ن الأول.

�أمريكا و�لحتاد �لأوروبي يجدد�ن دعمهما للبنان 
•• بريوت-رويرتز:

ا�صتقالة  التي فجرتها  جدد الحتاد الأوروب��ي ام�س م�صاندته ل�صتقرار لبنان ووحدته بعد الأزم��ة 
اأعلنت ال�ليات املتحدة م�صاندتها حلك�مة  رئي�س ال���زراء �صعد احلريري ي�م ال�صبت وذلك بعدما 
اخلارجية  ووزارة  الأوروب����ي  الحت���اد  �صفراء  اأعلنها  التي  للبنان  التاأييد  بيانات  وتختلف  ب���روت. 
الأمريكية اختالفا حادا عن م�قف ال�صع�دية التي و�صعت لبنان بكامله يف �صلة واحدة مع جماعة 
حزب اهلل املدع�مة من اإيران كطرف معاد لها. ودخل لبنان يف اأزمة حادة منذ اأن اأعلن احلريري، 
ا�صتقالته ي�م ال�صبت يف كلمة األقاها من ال�صع�دية اتهم فيها حزب اهلل واإيران باإثارة الفتنة يف العامل 
العربي واأ�صار اإىل حماولة لغتياله. ودعا �صفراء الحتاد الأوروبي يف بيان كافة الأطراف اإىل م�ا�صلة 
احل�ار البناء والعمل على تعزيز امل�ؤ�ص�صات اللبنانية والإعداد لالنتخابات الربملانية يف بداية 2018 
التزاما بالد�صت�ر. وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإن لبنان �صريك ق�ي لل�ليات املتحدة. وقالت 

هيذر ن�يرت املتحدثة با�صم ال�زارة ال�ليات املتحدة تدعم بق�ة امل�ؤ�ص�صات ال�صرعية يف دولة لبنان.

ي�صبه  يــجــري  مــا     
برنامج  املــبــتــدئ، 
ــع  ــواق تــلــفــزيــون ال
بطله  كــــان  الـــــذي 
كل  ترامب.  دونالد 
اأو يكاد، يتم  اأ�صبوع 
اأع�صاء  اأحد  اعفاء 
وخـــالل  الإدارة. 
10 اأ�صهر، كان ن�صق 
ــني  ــف ــوظ ـــل امل رحـــي

مثريا.

اعفاء  متع�ّصف  ب�صكل  مت  ل��ق��د     
اأك�����ر م���ن اث���ن���ي ع�����ص��ر م���ن كبار 
ترامب،  عينهم  الذين  امل�ص�ؤولن 
واجربوا على ال�صتقالة اأو ف�صل�ا 
اأ�صا�صا  ذل��ك  وي��ع���د  املهنة.  تغير 
التي  ال��ف�����ص��ائ��ح  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
اإىل  واأي�صا  الأب��ي�����س،  البيت  ه��زت 
الف�صائل  ب��ن  ال�����ص��ر���س  ال�����ص��راع 
املتناف�صة: امل�ال�ن من ال�صعب�ين 
وال��ق���م��ي��ن ال���ذي���ن ال��ت��ح��ق���ا به 
من   - بان�ن  �صتيف  مثل   - مبكرا 
معتدل  ل����ي����ربايل  وج����ن����اح  ج���ه���ة، 
غاري  منهم  الخ���رى،  م��ن اجلهة 
القت�صادي،  امل�����ص��ت�����ص��ار  ك����ه���ن، 
وج���اري���د ك������ص��ر، ���ص��ه��ره، وهما 
يف  ال�صابقن  الدميقراطين  م��ن 
بال�صلطة  مي�صك  فمن  ني�ي�رك. 
ذلك،  معرفة  ال�صعب  من  ال��ي���م؟ 
ل�ي�س  م��ث��ل  ت��رام��ب،  دون��ال��د  لأن 
ح�صب  ل  املف�صّ يغّر  ع�صر،  الرابع 

الأيام، ومزاجه.

•  املغادرون
ال�صحة،  وزي�����ر  ب���راي�������س،  ت�����م     
ا�صتقال بعد ف�صيحة كربى. فمن 
منت  على  ال�صفر  ال�صيئة  ع��ادات��ه 
ع�صكرية،  طائرة  اأو  خا�صة  طائرة 
حتى اإىل كنتاكي، وكلفت �صفرياته 
اأكر من ملي�ن  ال�صرائب  دافعي 

دولر.
   مت�����ت اإق�����ال�����ة ����ص���ت���ي���ف ب����ان�����ن، 
ال�صابق  ال����ص���رتات���ي���ج���ي  ال���ع���ق���ل 
ل��دل���ن��ال��د ت����رام����ب، امل����داف����ع عن 
الربط  وحلقة  مت�صددة  �صعب�ية 
املتطرفن،  الناخبن  ق��اع��دة  م��ع 

يبدو اأن ال�صابة مل يكن لها تاأثر 
كبر حتى الآن.

   اما جاريد، فقد كان يف البداية 
���ص��اح��ب ح��ق��ي��ب��ة ���ص��خ��م��ة تغطي 
ال�صحة،  اإ���ص��الح  وكذلك  ال�صن، 
واحل����ك�����م����ة، واأزم���������ة الأف�����ي������ن، 
ولكن   ... اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  وال�����ص��الم 
ُي���ع���رف ح��ق��ا م���ا يفعل،  ال���ي����م، ل 
ال�صعيد  ع���ل���ى  دوره  اأن  وي����ب����دو 
ال������دويل ق���د ت�������ص���اءل، رمب����ا لأن 
عقلنة  ي����ا����ص���ل  ك��ي��ل��ي  اجل�������رال 
الهيكل التنظيمي للبيت الأبي�س.

• ال�صاعدون
   من ح�صن احل��ظ، ان��ه لتع�ي�س 
ه��������ذه امل�������ج������ة م������ن امل�����غ�����ادري�����ن 
اأي�����ص��ا بع�س  وال���ت����ت���رات، ه��ن��اك 
ال���رتق���ي���ات اجل��م��ي��ل��ة. ف��ق��د ترك 
ج������ن ك���ي���ل���ي، ال������ذي ع����ن وزي�����را 
ترك  المريكي،  الداخلي  لالأمن 
ال�����ص��ي��ف ليحتل  امل��ن�����ص��ب يف  ه���ذا 
املركز اجلليل، كبر م�ظفي البيت 
البي�س. ومنذ ذلك احلن، تتمثل 
النظام  ب��ع�����س  اع������ادة  يف  م��ه��م��ت��ه 
الأبي�س،  البيت  اإىل  والن�صباط 

الذي كان يف حالة من الف��صى.
الإلكرتونات  بع�س  بكن�س  ق��ام     
وكيث  ب��ان���ن  �صتيف  م��ث��ل  احل����رة 
���ص��ي��ل��ر، وف��ر���س رق��اب��ة اأك����رب على 
دخ������ل امل��ك��ت��ب ال��ب��ي�����ص��اوي حتى 
ت���رام���ب. اىل  دون���ال���د  ت�صتت  ي��ق��ّل 
متى �صيقبل ترامب اأن ُي�صّر بهذه 

الطريقة؟ ذاك ه� ال�ص�ؤال.
  وم���ن ال��رتق��ي��ات الأخ�����رى، �صارة 
حمل  حلت  التي  �صاندرز،  ه�كابي 
ر�صمي.  كمتحدث  �صبي�صر  �صاين 
وح��ت��ى ان ك��ان��ت ت�����ص��ري��ح��ات هذه 
املراأة ال�صابة، يف كثر من الأحيان، 
م���ث���رة ل��ل��ج��دل ك��ت��ل��ك ال���ت���ي كان 
ق�ة  م��ن  لها  ف��ان  �صلفها،  يطلقها 
ال�صخ�صية ما يح�ل دون حت�يلها 

اىل ا�صح�كة.
  ه�ب هيك�س، عار�صة ازياء �صابقة 
ع��م��ل��ت ع��ن��د اإي���ف���ان���ك���ا، ت��ل��ع��ب دور 
ترامب  لدونالد  ال�صحفي  امللحق 
تعيينها  مت  وق����د  احل���م���ل���ة،  م��ن��ذ 
ي��ك��اد ي�صمع  م��دي��رة الت�����ص��ال. ل 
ل��ه��ا ����ص����ت، ول��ك��ن��ه��ا م��ق��ّرب��ة جدا 
ان��ه على  وال��غ��ري��ب،  الرئي�س،  م��ن 
التام للخربة  الرغم من افتقارها 
التغيرات  م��ن  جن��ت  ال�صيا�صية، 

العديدة.
عن لوبوان الفرن�صية

اقالته هذا ال�صيف بعد �صه�ر من 
الت�تر. وقد عاد اىل رئا�صة امل�قع 
الخباري املتطرف بريتبارت ني�ز، 
وه� ي�صتعد ل�صن حملة �صد نخب 
احلزب اجلمه�ري. ويف دائرته، مت 
اعفاء مريده بروتيجي �صيبا�صتيان 

غ�ركا، وه� اأي�صا ق�مي مت�صدد.
بريب��س،  رين�س  انتهى     يف حن 
ال�صابق  وال��رئ��ي�����س  ال��ع��ام  الأم����ن 
للحزب اجلمه�ري، الذي ف�صل يف 
فر�س نف�صه، انتهى برمي املنديل 
بعد اأ�صهر من الف��صى. كما ترك 

ال��ع��ل��ن��ي��ة م���ن ق��ب��ل رئ��ي�����ص��ه، الذي 
املثال،  �صبيل  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة،  ك��ت��ب 
ك�ريا  ح�����ل  وق���ت���ه  ي�����ص��ي��ع  “اأنه 
ال�زير  ك����ان  ب��ي��ن��م��ا  ال�صمالية” 

يتفاو�س يف بكن.

• العائلة
اب��ن��ة دون���ال���د ترامب،  اإي��ف��ان��ك��ا،     
يزالن  ل  ك��صر،  جاريد  وزوجها 
انه  يبدو  لكن  الأبي�س،  البيت  يف 
لبداية  قيا�صا  دورهما  حتجيم  مت 
الت�قعات،  ورغ����م  ت���رام���ب.  ع��ه��د 

ال�����ص��خ�����ص��ي ال�������ص���اب���ق ل����رتام����ب، 
رحيله.  ع��ام��ا،   20 م��ن��ذ  ورف��ي��ق��ه 
اإىل  ا�صطر  اأم��ا مايكل فلن، فقد 
من  �صهر  من  اأق��ل  بعد  ال�صتقالة 
الق�مي.  لالأمن  م�صت�صارا  تعيينه 

وكان قد اخفى عالقاته برو�صيا.

•  على كر�صي هزاز
امل�������ص���ت�������ص���ار  ك�������ه������ن،  غ����������اري     
ي�صتقيل  كاد  القت�صادي لرتامب، 
ب��ع��د ت�����ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����س، التي 
و�����ص����ع ف���ي���ه���ا ال����ن����ازي����ن اجل�����دد 

با�صم  امل���ت���ح���دث  ���ص��ب��ي�����ص��ر،  ����ص����ن 
الرئي�س، بعد ان حلقه اإذلل كثر 
من طرف دونالد ترامب، وحت�ل 
ال�صحافة.  �صخرية  م��ص�ع  اىل 
ل���ق���د وق�����ف ����ص���د ت��ع��ي��ن اأن���ت����ين 
لالت�صال،  م��دي��را  �صكارام�ت�صي 
الذي مل ي�صغل من�صبه �ص�ى 10 
بعد  واعفي من مهامه  اأي��ام فقط 
ل�صحيفة  ح���ار  يف  النار  اأطلق  ان 
ن���ي����ي����رك���ر وج����ه ف��ي��ه ���ص��ي��ال من 

ال�صتائم لأع�صاء الإدارة.
احلار�س  �صيلر،  كيث  اأع��ل��ن  كما     

العدل،     جيف �صي�صي�ن�س، وزي��ر 
ه� اأي�صا يف مرمى نران ترامب، 
ال����ذي مل ي��غ��ف��ر ل���ه رف�����س حتمل 
الرو�صية،  م�ص�ؤولية ملف الق�صية 
ويرى اأنه ال�صبب وراء تعين مدع 
وكاد  بالتحقيق،  عام خا�س مكلف 

ه� اأي�صا ان ي�صتقيل.
تيلر�ص�ن،  لريك�س  بالن�صبة  اأم��ا    
لرئي�س  ميكن  كيف  امل��رء  يت�صاءل 
العدد  ه��ذا  ابتالع  ال�صابق  اإك�ص�ن 
للخارجية  وزي����ر  ال��ث��ع��اب��ن.  م���ن 
الهانات  ت��ل��ّق��ي  يف  وق��ت��ه  ي��ق�����ص��ي 

�صارل�ت�صفيل  يف  لهم  واملناه�صن 
على ق��دم امل�����ص��اواة. ويف ح����ار مع 
اعترب  ت��امي��ز،  فاينن�صال  �صحيفة 
انه كان  الني�ي�ركي  اليه�دي  هذا 
ل  ب�صكل  ي��دي��ن  “ان  ت��رام��ب  على 
التي  املجم�عات  ه��ذه  فيه”  لب�س 
حتر�س على الكراهية. نقد علني، 
من ال�ا�صح اأنه مل ير�س ترامب، 
م���ن رئا�صة  ك����ه���ن  غ�����اري  وح�����رم 
جمل�س الحتياطي الحت��ادي كما 
حد  على  يبقى،  لكنه  يحلم،  ك��ان 
ق�له، لتنفيذ الإ�صالح ال�صريبي.

جيف �صي�صي�ن�س رين�س بريب��س و�صكارام�ت�صي

حتجيم دور �بنته �إيفانكا وزوجها جاريد 
كو�س�رن رغ��م بقائهم�ا يف �لبيت �لأبي�س 

جون كيلي و�سارة هوكابي �ساندرز وهوب 
هيك�س.. جنوم �ساعدة يف �سماء دونالد

رغم افتقارها التام للخربة ال�صيا�صية 
جنت هوب هيك�س من التغيريات العديدة

جاريد ك��صر وايفانكا

غاري ك�هن وريك�س تيلر�ص�ن ه�ب هيك�س�صتيف بان�ن

دونالد ترامب  املبتدئ يف البيت البي�س

 ي�صعب معرفة من مي�صك ال�صلطة لأن دونالد ترامب، مثل لوي�س الرابع ع�صر، يغريرّ املف�صل ح�صب مزاجه
 تعود الإقالت اأ�صا�صا اإىل العديد من الف�صائح التي هزت البيت الأبي�س وال�صراع بني الف�صائل املتناف�صة

�صنة اأوىل ترامب:

برنامج تلفزيون �لو�قع »�ملبتدئ« يف �لبيت �لأبي�س..!
وزراء القت�صاد والعدل واخلارجية يف مرمى نريان ترامب

•• الفجر - خرية ال�صيباين 
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1818
ال���ي����م اخلمي�س  ال��ث��ال��ث��ة ع�����ص��ر  ال�����ص��اع��ة  ت��ن��ط��ل��ق يف 
هند  ال�صيخة  “دورة  من  اخلام�صة  الن�صخة  مناف�صات 
لالألعاب الريا�صية لل�صيدات”، الأكرب من ن�عها التي 
الريا�صي،  دب��ي  مبجل�س  امل���راأة  ريا�صة  جلنة  تنظمها 
ب��ت���ج��ي��ه��ات م��ن �صم� ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
را���ص��د اآل م��ك��ت���م ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ح��رم  رع��اي��ة  وحت��ت  الريا�صي، 
حممد بن را�صد اآل مكت�م، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال���زراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، �صم� ال�صيخة 
وت�صتمر  والتي  مكت�م،  اآل  جمعة  بن  مكت�م  بنت  هند 
األعاب   10 وت�صم   ،2017 ن�فمرب   25 ال�صبت  حتى 

جماعية وفردية.
الدورة  فعاليات  الب�لينغ  بط�لة  مناف�صات  وتد�صن 
مب�صاركة 130 لعبة من خمتلف الدوائر وامل�ؤ�ص�صات 
يف  يتناف�صن  واخل��ا���ص��ة،  احلك�مية  و�صبه  احلك�مية 
فيما  امل��م��زر،  منطقة  يف  للب�لينغ  ال���دويل  دب��ي  مركز 
�صباق  م��ن��اف�����ص��ات  ن���ف��م��رب   10 اجل��م��ع��ة  غ����ًدا  تنطلق 
للجي  ال�����رق����اء  م�����ص��م��ار  يف  م���رت   3000 ال��ط��ري��ق 
يف  وي�صارك  اأ���ص���اق  مركز  مقابل   3 ال���رق��اء  بحديقة 
 11 املقبل  ال�صبت  ي���م  وتنطلق  ع���داءة،   88 ال�صباق 
الطائرة  ال��ك��رة  م��ن:  ك��اًل  ب��ط���لت  مناف�صات  ن�فمرب 
 72 73 لعبة، والري�صة الطائرة مب�صاركة  مب�صاركة 
لعبة، وال�صطرجن مب�صاركة 44 لعبة، على اأن تنطلق 
ن�فمرب مب�صاركة   12 الأح��د  ي�م  اليد  كرة  مناف�صات 

لعبة.  60
 13 وتنطلق مناف�صات بط�لة كرة ال�صلة ي�م الثنن 
بط�لة  مناف�صات  وتقام  لعبة،   53 مب�صاركة  ن�فمرب 
ال�����ص��ب��اح��ة ي����م اجل��م��ع��ة 17 ن���ف��م��رب مب�����ص��ارك��ة 62 
اله�ائية  ال��دراج��ات  بط�لة  مناف�صات  وت��ق��ام  �صباحة، 
16 كيل�مرًتا يف م�صمار ند ال�صبا للدراجات اله�ائية 
ي�م الأربعاء 15 ن�فمرب مب�صاركة 63 دراجة، وتنطلق 
مناف�صات بط�لة كرة الطاولة ي�م الأحد 19 ن�فمرب 
لالألعاب  النهائية  الأدوار  وتقام  لعبة،   37 مب�صاركة 
اجلماعية ي�مي الأربعاء واخلمي�س 22 و 23 ن�فمرب، 

ويقام حفل ختام الدورة ي�م ال�صبت 25 ن�فمرب.
ترحيب

امل�����ري، ع�����ص��� جم��ل�����س دب���ي الريا�صي  ورح���ب���ت م�����زة 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ري��ا���ص��ة امل�����راأة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 

“بكل الفخر  ال����دورة وق��ال��ت:  ب��امل�����ص��ارك��ات يف  ل��ل��دورة 
اخلام�صة  الن�صخة  يف  امل�صاركات  بكل  نرحب  وال�صعادة 
من )دورة ال�صيخة هند لالألعاب الريا�صية لل�صيدات(، 
وال�صتعداد  ال��ث��ق��ة  مبنتهى  ���ص���ي��اً  ال��ب��ط���لت  ون���ب���داأ 
والت�ص�يق،  ب��الإث��ارة  مليئة  مناف�صات  خل��س  الكامل 
وتعمها الروح الريا�صية والتناف�س ال�صريف فيما بن 
احلك�مية  وال��دوائ��ر  الهيئات  خمتلف  م��ن  امل�صاركات 
ال�صتمتاع  ل��ه��ن  ون��ت��م��ن��ى  دب����ي،  احل��ك���م��ي��ة يف  و���ص��ب��ه 
باللعب وق�صاء اأوقات ممتعة، ت�ص�دها اأج�اء من املرح 
اإىل  ننظمها  التي  الرتفيهية  الفعاليات  و�صط  وال���د، 

جانب املناف�صات الي�مية«.
ال�ا�صعة  بامل�صاركة  �صعادتها  عن  امل��ري  م���زة  واأع��رب��ت 
احلك�مية  و���ص��ب��ه  احل��ك���م��ي��ة  اجل��ه��ات  منت�صبات  م��ن 
واخلا�صة من خمتلف اجلن�صيات يف الن�صخة اخلام�صة 
حيث و�صل عدد امل�صاركات هذا العام اإىل 685  لعبة 

من 32 م�ؤ�ص�صة حك�مية و�صبه حك�مية وخا�صة. 
واأ�صافت م�زة املري: “اإن اللجنة املنظمة اأنهت جميع 
الرتتيبات ا�صتعداداً لنطالق فعاليات الن�صخة اخلام�صة 
من الدورة، وي�صرف على املناف�صات حكام معتمدون من 
البط�لة  يف  امل�صاركات  واإن  للب�لينغ،  الإم���ارات  احت��اد 
ذات  يف  البط�لة  وتنتهي  املغل�ب  خ��روج  بنظام  تعمل 
الي�م، حيث �صيتم حتديد الفائزات باملراكز الأوىل من 
الدع�ة  الي�م، وجن��دد  نهاية  والفردي يف  الفرق  فئتي 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الن�صاء  جميع  اإىل 
التي  الأم��اك��ن  يف  ال���دورة  فعاليات  ومتابعة  للح�ص�ر 
فعاليات  تنظيم  �صيتم  حيث  بط�لة،  ك��ل  فيها  �صتقام 
ترفيهية اإىل جانب املناف�صات، واإنه �صيك�ن هناك ركن 
لالأطفال لتتمكن جميع احلا�صرات من جلب اأطفالهن 
اأن�صطة  تنظيم  ال��رك��ن  ويت�صمن  ال�����دورة،  يف  معهن 

ريا�صية ثقافية لالأطفال، كما �صيتم اإجراء فح��صات 
واجلمه�ر  امل�صاركات  م��ن  لكل  �صاملة  جمانية  طبية 
ملمار�صة  م�صاحة  و�صتخ�ص�س  الطبية،  العيادة  ركن  يف 
البدينة  اللياقة  وح�ص�س  الريا�صية  الن�صاطات  بع�س 

يف ركن الريا�صة«.
ريا�صات   10 ال����دورة  م��ن  اخلام�صة  الن�صخة  وت�صم 
الهيئات  منت�صبات  فيها  تتناف�س  وف���ردي���ة  ج��م��اع��ي��ة 
احلك�مية  و�صبه  احلك�مية  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  وال���دائ���رات 
الطائرة،  الكرة  ال�صلة،  كرة  هي:  والأل��ع��اب  واخلا�صة، 
كرة اليد، ال�صباحة، الدراجات اله�ائية، �صباق الطريق، 
اإىل  بالإ�صافة  الب�لينغ،  الطائرة،  الري�صة  ال�صطرجن، 
ال�صيف اجلديد على الدورة وهي ريا�صة كرة الطاولة 

التي مت اإ�صافتها اإىل قائمة املناف�صات م�ؤخًرا.
ا�صتعداد

اأع���رب���ت ه��رن��ي��ا ل����ازن���� لع��ب��ة ب��ل��دي��ة دب����ي املت�جة 
الفردي  ف��ئ��ة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة  الأول  ب��امل��رك��ز 
�صعادتها  ع��ن  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  م��ن  الب�لينغ  ب��ط���ل��ة  يف 
بامل�صاركة من جديد يف الدورة، واأبدت ا�صتعدادها التام 
اأحرزته  ال��ذي  اللقب  ع��ن  وال��دف��اع  املناف�صات  خل��س 
ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، وق��ال��ت: “لقد ا���ص��ت��ع��ددت ج��ي��ًدا لهذه 
بالإ�صراف  البلدية  يف  زميالتي  قامت  حيث  املناف�صات 
البلدية الإع��داد البدين  التدريب حيث ت�فر لنا  على 
ن���ادي ك��اري��زم��ا لل�صيدات يف دب��ي حتت  والح����رتايف يف 
اللياقة  معدلت  رفع  يف  متخ�ص�صات  خبرات  اإ�صراف 
اأعتمد عليه يف رحلة الدفاع  البدنية وه� الأمر الذي 
التدريب  الف�ز على  رهان  اأ�صع  ما  ودائًما  اللقب،  عن 
املناف�صة  اأن  واأعتقد  العالية،  البدنية  واللياقة  املبكر 
�صتك�ن ق�ية ب�صبب ارتفاع عدد امل�صاركات يف البط�لة 

وا�صتعداد الالعبات والفرق لها«. 

وكانت اللجنة املنظمة قد اأجرت اأول من اأم�س مرا�صم 
قرعة الألعاب اجلماعية للن�صخة اخلام�صة من الدورة 
وح�صرها عدد من من�صقات وممثلي امل�ؤ�ص�صات امل�صاركة 
نتائجها  واأ�صفرت  واليد،  والطائرة  ال�صلة  بط�لت  يف 
واأوقعت  م��ت���ازن��ة،  ال��ف��رق على جمم�عات  ت���زي��ع  ع��ن 
قرعة بط�ل الكرة الطائرة فرق كاًل من: هيئة كهرباء 
ل�صرطة  العامة  والقيادة  العامة،  والنيابة  دبي  ومياه 
فيما  الأوىل،  املجم�عة  املجتمع يف  تنمية  وهيئة  دب��ي، 
الطرق  هيئة  م��ن:  ك��اًل  ف��رق  الثانية  املجم�عة  �صمت 
التعليمية،  دب��ي  ومنطقة  دب���ي،  وبلدية  وامل���ا���ص��الت، 
طريق  عن  واليد  ال�صلة  بط�لة  يف  الفرق  تلعب  فيما 
املقا�صة بحيث تقام 10 مباريات يف كل بط�لة ليلتقي 

كل فريق مع الفرق الأربعة الأخرى. 
م�صاركة وا�صعة

ال�����ص��ي��خ��ة هند  ال��ن�����ص��خ��ة اخل��ام�����ص��ة م���ن دورة  ت�����ص��ه��د 
ل��الأل��ع��اب ال��ري��ا���ص��ي��ة ل��ل�����ص��ي��دات م�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة من 
خمتلف الهيئات والدوائر وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية و�صبه 
العام  ه��ذا  ي�صارك  حيث  دب��ي  يف  واخلا�صة  احلك�مية 
الطرق  هيئة  دب���ي،  بلدية  ال��ع��ام��ة،  النيابة  م��ن:  ك��اًل 
ر، القيادة  وامل�ا�صالت، م�ؤ�ص�صة الأوقاف و�ص�ؤون الُق�صّ
الإ�صعاف،  دبي خلدمات  م�ؤ�ص�صة  دبي،  ل�صرطة  العامة 
هيئة ال�صحة بدبي، هيئة دبي للثقافة والفن�ن، هيئة 
كهرباء ومياه دبي، جمارك دبي، م�ؤ�ص�صة دبي للمراأة، 
الدارة العامة لالإقامة و�ص�ؤون الأجانب، هيئة املعرفة 
اللجنة  ال��ري��ا���ص��ي،  دب��ي  جمل�س  الب�صرية،  والتنمية 
حلك�مة  القان�نية  ال�ص�ؤون  دائ��رة  للت�صريعات،  العليا 
دب����ي، م��رك��ز دب���ي ل��الإح�����ص��اء، واإي����ن�����ك، ه��ي��ئ��ة تنمية 
املجتمع، ور�صة حك�مة دبي، دائرة ال�ص�ؤون الإ�صالمية 
دبي  منطقة  العليا،  التقنية  كليات  اخل��ري،  والعمل 

التعليمية، �صركة دو لالت�صالت، جم�هرات دهماين، 
م�ؤ�ص�صة  ل��ل��ت��اأم��ن،  اأوري��ن��ت  ال��ب��دن��ي��ة،  للياقة  تالي�س 
دب���ي ل���الإع���الم، ح��ك���م��ة دب���ي ال��ذك��ي��ة، ب��ن��ك اأب�ظبي 
اخلليج  وم�ؤ�ص�صة  دب��ي،  فار�صة  ا�صطبالت  ال��ت��ج��اري، 

للبرتوكيماويات.
جناح متوا�صل

ح��ق��ق��ت ال�����دورة جن��اح��ا ت��ل��� الآخ����ر خ����الل  ال�صن�ات 
امل��ا���ص��ي��ة، وم����ازال����ت ت�����ص��ت��ق��ط��ب اله���ت���م���ام ال���ع���ام، ملا 
امل�ظفات  نح�  تت�جه  وم��ب��ادرات  ب��رام��ج  م��ن  تقدمه 
اأهم  املطل�ب لديهن، وم��ن  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  وحُت���دث 
والن�صاط  الريا�صة  باأهمية  امل�ظفة  ت�عية  مميزاتها 
ال�ظيفية  ان�����ص��غ��الت��ه��ا  رغ���م  امل�����راأة  ل�صحة  ال��ب��دين 
والأ�صرية و�صرورة جعلها اأ�صل�ب حياة، ولقد �صاهمت 
امل��راأة مبجل�س  ريا�صة  دع��م جه�د جلنة  امل�ؤ�ص�صات يف 
مدار  على  املميزة  امل�صاركة  خ��الل  من  الريا�صي  دب��ي 
الأع�ام التي نظمت فيها الدورة . وزاد عدد امل�ؤ�ص�صات 
%20 عن  بن�صبة  ال���دورة  �صاركت يف  التي  وال��دوائ��ر 
اخلام�صة  الن�صخة  يف  العدد  لي�صل  املا�صية  الن�صخة 
وخا�صة،  حك�مية  و�صبه  حك�مية  م�ؤ�ص�صة   32 اإىل 
م�ؤ�ص�صة،   25 الرابعة  الن�صخة  يف  عددهم  كانت  فيما 
20 م�ؤ�ص�صة   الثالثة  الن�صخة  امل�ؤ�ص�صات يف  وكان عدد 
ويف الن�صخة الثانية 16 م�ؤ�ص�صة، ويف الن�صخة الأوىل 
هذا  ال��دورة  �صهدت  كما  م�صاركة.  م�ؤ�ص�صة   13 كانت 
امل�صاركات يف  زي��ادة كبرة يف عدد الالعبات عن  العام 
العام املا�صي، حيث و�صل عددهن يف الن�صخة اخلام�صة 
اإىل 685 لعبة من خمتلف الأعمار واجلن�صيات فيما 
ك��ان ع��دده��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي 558 لع��ب��ة، و���ص��ارك يف 
400 لعبة، فيما �صارك يف الن�صخة  الن�صخة الثالثة 
م�صاركة  الأوىل  الن�صخة  و�صهت  260 لعبة،  الثانية 

احلك�مية. امل�ؤ�ص�صات  م�ظفات  من  م�صاركة   166
نظام املناف�صات

الدوري  بنظام  اجلماعية  الريا�صات  مناف�صات  تقام 
من دور واحد تتناف�س يف الفرق �صمن اأربع جمم�عات 
ليتاأهل الفريقن الأول والثاين من كل جمم�عة اإىل 
الأدوار النهائية التي تقام فيها املناف�صات بنظام خروج 
املغل�ب، بينما تقام مناف�صات الريا�صات الفردية ح�صب 
نظام املطبق يف امل�صابقات الر�صمية لحتاد كل ريا�صة، 
فيما تقام مناف�صات �صباق الطريق والدراجات اله�ائية 
على �صكل �صباق واحد ح�صب ما حتدده الل�ائح الفنية 

لكال الريا�صتن. 
اأهداف

ت�صكل دورة ال�صيخة هند لالألعاب الريا�صية لل�صيدات 
املراأة  ري��ا���ص��ة  جلنة  عمل  ب��رن��ام��ج  يف  اأ�صا�صية  رك��ي��زة 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ح��ي��ث  ال��ري��ا���ص��ي،  دب���ي  جمل�س  يف 
اأوا�صر التعاون والتالقي فيما بن الدوائر والهيئات 
احل��ك���م��ي��ة، وه����ي اأي�����ص��ا ف��ر���ص��ة ل��ت��ع��زي��ز ال���ق���درات 
الدوائر  اه��ت��م��ام  ف��ت��ي��ات��ن��ا وزي������ادة  ل����دى  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
جتمع  اأن  كما  امل���راأة،  بريا�صة  احلك�مية  وامل�ؤ�ص�صات 
امل�ظفات حتت �صقف واحد ه� اأكرب مك�صب للجميع، 
ال�ص�رة  ويعك�س  الإم��ارات��ي  املجتمع  تالحم  يعزز  مبا 

الزاهية بتت�يج ن�صائه، كاأ�صعد ن�صاء الأر�س.
هذا  ال���دورة  تظهر  اأن  على  املنظمة  اللجنة  وحتر�س 
الأرك���ان من  متكاملة  تك�ن  واأن  �ص�رة  اأبهى  يف  العام 
اإىل  حيث الإع��داد والتنظيم وت�فر كل �صبل الراحة 
املناف�صات  جانب  اإىل  ال���دورة  يف  امل�صاركات  امل�ظفات 
بها  التحكيمية  العملية  ويق�د  عليها  �صي�صرف  التي 
فريق من اخلرباء من خمتلف الحتادات املعنية بكل 

ريا�صة.

الأ�صايل  لالإبل  ال�صف�ة  مزاينة  فعاليات  ت�ا�صلت 
ح�ص�ر  و�صط  �ص�يحان،  مدينة  يف  الثاين  ي�مها  يف 
ق�ي لأهم املالك وجمه�ر عري�س من ه�اة الرتاث 
و�صائل  من  لعدد  مميز  ح�ص�ر  جانب  اإىل  الأ�صيل، 

الإعالم املتن�عة.
و���ص��ه��دت ك��اف��ة اأ���ص���اط امل��زاي��ن��ة ال��ت��ي مت تخ�صي�س 
و�صّن  ال�صباحية  الفرتة  يف  الثنايا  ل�صّن  مناف�صاتها 
امل�صائية، م�صاركة كبرة وتناف�صا  الفرتة  الإي��ذاع يف 
ق���ي��ا ب���ن ن��خ��ب��ة الإب�����ل الأ����ص���اي���ل، ان��ت��ه��ى بتت�يج 
املزاينة  م��ي��دان  وحت����ل  الأوىل،  ب��امل��راك��ز  الفائزين 
امل�صارك�ن  اأدى  حيث  بالرتاث  لالحتفاء  �صاحة  اإىل 
الرتاثية  والأغ����اين  ال�صعبية  الأه���ازي���ج  واجل��م��ه���ر 
اأربعة  تخ�صي�س  مت  وق��د  والنام��س.  بالف�ز  فرحا 
الثنايا والإي��ذاع؛ �ص�ط ذهبي  �صّن من  اأ�ص�اط لكل 
و�ص�ط  و�ص�ط تالد،  و�ص�ط ف�صي مفت�ح،  مفت�ح، 
للقعدان. وقد ت�افد الع�صرات من مالك الإبل منذ 
وقت مبكر لت�صجيل مطاياهم للم�صاركة يف الأ�ص�اط، 
الأ�صالة مبدينة  املزاينة يف ميدان  �صب�ك  وامتالأت 

�ص�يحان باأجمل املطايا واأكرها ذللة ومتيزا.
من�ص�ر املن�ص�ري: ال�صف�ة حدث تراثي ن�عي...

وقد اأكد �صعادة من�ص�ر �صعيد عمهي املن�ص�ري، نائب 
�صم� مدير عام مركز �صلطان بن زايد، ع�ص� اللجنة 
حدثا  �صكلت  امل��زاي��ن��ة  اأن  ال�����ص��ف���ة،  مل��زاي��ن��ة  املنظمة 

تراثيا ن�عيا، وحتظى باإقبال كبر من طرف املالك 
الذين حر�ص�ا على م�صاركات مميزة ون�عية.

تعد  ال�����ص��ف���ة  م��زاي��ن��ة  اأن  اىل  امل��ن�����ص���ري  واأ�����ص����ار 
وت�صبق  امل���زاي���ن���ات  مل������ص��م  احل��ق��ي��ق��ي��ة  الن���ط���الق���ة 
الفر�صة  وتتيح  الرتاثي،  زايد  بن  �صلطان  مهرجان 
جاهزيته  على  وال���ق���ف  حاللهم  لتقييم  للمالك 

الكربى؛’  امل��زاي��ن��ات  يف  للم�صاركة  ال�صتعداد  وب��دء 
واأهمها مزاينة الإبل يف مهرجان �صلطان بن زايد يف 
فر�صة  ت�صكل  ال�صف�ة  مزاينة  اأن  واأو�صح  �ص�يحان. 
ل��ل��م��الك ل��الط��الع ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��� ج��دي��د لناحية 
التنظيم وال�صروط والآليات اجلديدة لالرتقاء بهذا 

امل�روث نح� الأف�صل.

�صعيد  من�ص�ر  ���ص��ع��ادة  ت���ج��ه  ت�صريحه،  خ��ت��ام  ويف 
ال�صيخ  ���ص��م���  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ص��ك��ر  امل��ن�����ص���ري، 
ال�صم�  �صاحب  ممثل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �صلطان 
الإم�����ارات، على  ت���راث  ن���ادي  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س 
دعمه ملزاينة ال�صف�ة وت�جيهات �صم�ه بتذليل كافة 
العقبات وت�فر اأ�صاليب الدعم لإجناح هذا احلدث 

الرتاثي، كما ت�جه بال�صكر اإىل مالك الإبل على ما 
املزاينة  هذه  يف  وم�صاركة  وح�ص�ر  دعم  من  قدم�ه 

التي تعترب البذرة الأوىل يف هذا امل��صم.
نتائج املناف�صات... 

ويف  الثنايا،  ل�صّن  املخ�ص�صة  ال�صباحية  ال��ف��رتة  يف 
املفت�ح،  الذهبي  ال�ص�ط  الفئة؛  هذه  اأ�ص�اط  اأق���ى 

حققت ذوق ملالكها عي�صة مبخ�ت بن �صنية املنهايل 
املركز الأول، وحلقت بجائزة ال�ص�ط ونام��صه، ونالت 
جائزة نقدية قّيمة ودرع وو�صاح، فيما نالت الذاهن 
لعمر بن قا�صم العامري، املركز الثاين وفازت بجائزة 
نقدية وو�صاح، وج��اءت جن�د لرا�صد فهد بن عجن 
ال��ه��اج��ري يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وف���ازت ب��ج��ائ��زة نقدية 
وو�صاح، وذهب املركز الرابع للدانة ومالكها �صلطان 
ب��ن حمت�ت امل��ن��ه��ايل، وف���ازت ب��ج��ائ��زة ن��ق��دي��ة، فيما 
باملركز  العامري  مبارك  ع�صر  ملالكها  ع��ذاري  حلت 
اخلام�س والأخر وفازت بجائزة نقدية. ويف ال�ص�ط 
العرب  مذيار  انتزعت  الثنايا،  ل�صّن  املفت�ح  الف�صي 
املركز الأول واأهدت مالكها عمر بن قا�صم العامري 
اجلائزة الأوىل اإ�صافة اإىل درع وو�صاح، وح�صلت هيبه 
ملالكها عبداهلل مبخ�ت بن �صنية املنهايل على املركز 
الثاين، وفازت بجائزة نقدية وو�صاح، وجاءت ميا�صه 
ملحمد كرامة بخيت العامري يف املركز الثالث ونالت 

جائزة نقدية وو�صاح. 
لنا�صر غامن بن  التالد-ثنايا، حلت �ص�  �ص�ط  ويف 
املركز  ونالت  ال�ص�ط  املن�ص�ري يف �صدارة  حرتو�س 
الأول وح�صلت على جائزة نقدية ودرع وو�صاح، ويف 
ال�صحيمي  الغزيل حلمد جابر حممد  الثاين  املركز 
ن�صيب طيارة  م��ن  الثالث  امل��رك��ز  وك���ان  امل��ن�����ص���ري، 

حلمدان عبداهلل عيد املن�ص�ري.

ينظمها جمل�س دبي الريا�صي

»دورة �ل�سيخة هند لالألعاب �لريا�سية لل�سيد�ت«تنطلق �ليوم مب�ساركة 685 لعبة 
• 130 لعبة ببطولة البولينغ يد�صن مناف�صات الدورة

م�ساركة كبرية ومناف�سة قوية يف ثاين �أيام مز�ينة �ل�سفوة لالأ�سايل

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/576  تظلم جتاري
اىل املتظلم �صده / 1-كيه بي تي للتجارة ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
اأقام عليكم  قد  ال�صفار  ابراهيم  / ي�جي ميازاكي وميثله:ا�صماعيل ح�صن  املتظلم 
التحفظي  احلجز  يف  ال�صادر  ال��ق��رار  من  تظلم  وم��ص�عه  اع��اله  امل��ذك���ر  التظلم 
لها  وح��ددت  وامل�صاريف.  والر�ص�م  2017/491 حجز حتفظي جتاري  رقم  التجاري 
  Ch 1.B.6 : جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/11/19   ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2120  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /دينا برهان فيا�س عرابي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
ح�صني حممد اأديب عبدال�احد وميثله:احمد علي عبداحلميد القاري قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )495000( 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق 
وحتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة 
 Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة    2017/11/29 امل�افق  الرب��ع��اء  ي���م 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2549  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /ت��صر احمد حممد رفيق جمه�ل حمل القامة 
اأق��ام عليك الدع�ى  العام قد  مبا ان املدعي/املالك للنقل الربي 
وامل�صاريف.  والر�ص�م  درهم   )25500( مببلغ  مطالبة  وم��ص�عها 
وحددت لها جل�صة ي�م الثنن امل�افق 2017/11/13  ال�صاعة 8.30 
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2970 تنفيذ جتاري  
القامة  حمل  جمه�ل  ���س.ذ.م.م  �صناك�س  �صده/1-�صغنت�صر  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/م�صنع المارات ال�طني لل�صناعات البال�صتيكية 
الدع�ى  عليك  اأقام  قد  ابراهيم اجلرمن  ا�صماعيل  ذ.م.م وميثله:علي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)1528107.95( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3514  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /جنمة البحر لتجارة ال�صماك �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/�صركة الحتاد العقارية �س.م.ع وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�صداد  الع��صي قد 
مبالغ م�صتحقة وقدرها )21.570( درهم بال�صافة اىل الج�ر الخرى مع الفائدة 
لها  وح��ددت  ال�صداد.  مت��ام  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 وقدرها  القان�نية 
 Ch1.C.12 جل�صة ي�م الثنن امل�افق 2017/11/20  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3386  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صانديرها ها�س دي�صراج جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك اب�ظبي التجاري )فرع( قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي 
اىل  بال�صافة  دره��م   )230.053.58( وق��دره  مبلغ  )البنك(  للمدعي  ي���ؤدي  ب��ان  عليه 
الفائدة القان�نية 12% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى متام ال�صداد والر�ص�م وامل�صاريف 
ال�صاعة  امل�افق 2017/11/19   لها جل�صة ي�م الحد  املحاماة. وح��ددت  اتعاب  ومقابل 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1546  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /داوود حممد �صلمان ب�ر جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي 
التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�صتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )544.420.005( درهم 
والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من:2017/6/6 وحتى ال�صداد التام 
الزام املدعي عليهما 4 و 5 مببلغ )444817( درهم وذلك �صمن املبلغ املطالب به والفائدة 
9% من ت��اري��خ2017/6/6 وحتى ال�صداد التام. وح��ددت لها جل�صة ي�م الثنن امل�افق 
2017/11/27  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12169 بتاريخ 2017/11/9   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3277  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رالك� بروفايلز �س.م.ح جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
ا�صتيك للتجارة العامة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )240457( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/11/28  ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

�صهد �صعادة املهند�س مروان بن غليطة، رئي�س احتاد 
الإمارات لكرة القدم تدريبات منتخبنا ال�طني التي 
مع�صكر  �صمن  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  �صتاد  يف  اأم�����س  اأقيمت 
الأب���ي�������س ال���داخ���ل���ي امل���ق���ام ح��ال��ي��اً يف م��دي��ن��ة العن 
مل���اج��ه��ت��ي منتخب ه��اي��ي��ت��ي ي����م ب��ع��د غد  ا���ص��ت��ع��داداً 
من  ع�صر  ال��راب��ع  ي���م  اأوزبك�صتان  ومنتخب  اجلمعة 

ن�فمرب اجلاري.
وحر�س بن غليطة على لقاء اأع�صاء اجلهاز الإداري 
والفني ولعبي منتخبنا الذين تقدم�ا له ولأع�صاء 
بالتهنئة  ال�����ص��ب��اب   منتخب  وب��ع��ث��ة  الإدارة  جم��ل�����س 
لل�صباب -2018  اآ�صيا  نهائيات  اإىل  التاأهل  مبنا�صبة 

تدريباته  �صل�صلة  منتخبنا  وي���ا���ص��ل  اأن��دون��ي�����ص��ي��ا. 
الإيطايل  الفني  امل��دي��ر  ق��ي��ادة  حت��ت  بالعن  الي�مية 
امل��ع��اون مب�صاركة كافة  زاك����روين وج��ه��ازه  األ��ب��رت��� 
ال���ت���ي مت دع�تها  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ف��ي��ه��م  ال��الع��ب��ن مب���ن 
الالعب عمر  التدريبات   غ��اب عن  فيما   ، اأم�س  ي���م 
عبدالرحمن الذي يخ�صع للعالج بعد الإ�صابة التي 
ف�صل  والتي  الأول  اأم�س  تدريبات  خالل  لها  تعر�س 
ال�صفاء  حن  اإىل  اإراح��ت��ه  الطبي  اجلهاز  اإث��ره��ا  على 

التام.
من جهته اأكد عبيد هبيطة ، مدير منتخبنا ال�طني 
على اأهمية املع�صكر احلايل الذي يعد الأول لالأبي�س 

حت��ت ق��ي��ادة امل��دي��ر الفني الإي��ط��ايل زاك���روين الذي 
اأك��ر  من خالل  التعرف على الالعبن  اإىل  ي�صعى  
جانب  اإىل   ، ال�ديتن  واملباراتن  الي�مية  التدريبات 
مباريات  وم��ت��اب��ع��ة   ح�����ص���ر   م�صاعديه   م��ع  حر�صه 

دوري اخلليج العربي.
واأ�صاف هبيطة اإىل اأن اأج�اء املع�صكر ت�صاعد يف اإعادة 
الأب��ي�����س اإىل ال���اج��ه��ه م��ن ج��دي��د  م��ن اأج���ل حتقيق 
اجلهاز  اأن  اإىل  لفتا   ، الإماراتية  اجلماهر  تطلعات 
الإداري والفني قد حر�س منذ الي�م الأول للمع�صكر 
ع��ل��ى الج��ت��م��اع م��ع ال��الع��ب��ن وح��ث��ه��م ع��ل��ى �صرورة 
القادم  التحدي  لأن  اأك��ر  والعمل  اجله�د  م�صاعفة 

لن يك�ن �صهاًل على الإطالق.
امل�صابن  ال���الع���ب���ن  ب��ح�����ص���ر  ه��ب��ي��ط��ة  اأ�����ص����اد  ك��م��ا 
للمع�صكر ح�صب رغبة اجلهاز الفني من اأجل الطالع 
ع�دتهم  م���ع��د  وم��ع��رف��ة  ال��ع��الج��ي  برناجمهم  على 
للمالعب خا�صة واأن الأبي�س يحتاج جله�دهم خالل 
اأب�اب  اأن  على  ذات��ه  ال�قت  يف  ،م���ؤك��داً  املقبلة  الفرتة 
جدارته  يثبت  لع��ب  لكل  مفت�حة  �صتظل  املنتخب 

مبختلف امل�صابقات املحلية.
ودعا مدير منتخبنا ال�طني اجلميع  ال�ق�ف خلف 
ي�صعى  الأبي�س  لأن  ال�صبل،  بكل  وم�صاندته  املنتخب 

لإ�صعاد جمه�ره ال�يف.

بعد عودته من قريغ�ستان .. بن غليطة ي�سهد تدريبات 
�لأبي�س يف �ستاد هز�ع بن ز�يد

•• العني - الفجر

ال�صيخ حمدان  �صم�  الإم��ارات مع مبادرة  تفاعلت جامعة 
بن حممد بن را�صد اآل مكت�م ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ورئ��ي�����س جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ص��ي حت���دي دبي 
للياقة التي تهدف اإىل اإحداث تغير اإيجابي ط�يل الأمد 
يف اأ���ص��ل���ب احل��ي��اة اخل��ا���س ب�صكان ال��دول��ة يف ع��ام اخلر 

ت�صتمر حتى 18 ن�فمرب املقبل. والتي   ،2017
واأكد �صعادة الأ�صتاذ الدكت�ر حممد البيلي – مدير جامعة 
اأ�صبحت  ال��ري��ا���ص��ة  اأن  امل��ت��ح��دة-ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 

متطلباً هاماً من متطلبات الع�صر مل�ا�صلة الإنتاج والعمل 
والعمر،  اجلن�س  اختالف  مع  املختلفة  املجالت  باإبداع يف 
ع��ل��ى تفعيل  الإم������ارات ح��ري�����ص��ة  اأن ج��ام��ع��ة  اإىل  م�����ص��راً 
دولة  يف  الر�صيدة  احلك�مة  تعلنها  التي  الهادفة  املبادرات 
�صحي  جمتمع  خلق  ب��ه��دف  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
التحديات  وم�اجهة  التط�رات  م�اكبة  على  ق��ادر  ومنتج 

العاملية.
اإىل ج��ع��ل هذه  م���ظ��ف��ي وط���الب اجل��ام��ع��ة  البيلي  ودع���ا 
باإيجابية  لتنعك�س  الي�مية  اأعمالهم  م��ن  ج���زءاً  امل��ب��ادرة 
عليهم وعلى جمتمع اجلامعة من خالل تبني منط حياة 

�صحي مما ي�صهم يف بناء اأفراد �صعداء ومبدعن وممكنن، 
وقال جامعة الإمارات تقبل التحدي.

�صارك يف الفعالية ن�اب مدير اجلامعة، وعدد من عمداء 
وطلبة  وم�ظفي،  التدري�صية،  الهيئة  واأع�صاء  الكليات، 
حمطات  خم�س  على  الفعالية  ا�صتملت  حيث  اجل��ام��ع��ة، 
ريا�صية هي: ريا�صة الدراجات الثابتة، وكرة ال�صلة، وكرة 
الإعالن  مت  كما  احلبل،  و�صد  البطن  ومت��اري��ن  الطائرة، 
خالل امل�صابقة عن ابتكار » �ص�ت« خلم�صة طلبة من كلية 
الذي  امل��درب  عن  بدياًل  يعد  وال��ذي  باجلامعة،  الهند�صة 

يرمي الكرة لالعب اأثناء بداأ مباريات كرة الطائرة.

بح�صور وم�صاركة مدير اجلامعة

جامع��ة �لإم��ار�ت تقب���ل حت���دي �للي��اق���ة �لبدني�����ة

فيدرر،  روجيه  املخ�صرم  ال�ص�ي�صري  الالعب  ي�اجه 
األ��ك�����ص��ن��در زف��ري��ف يف املجم�عة  ال�����ص��اع��د  الأمل�����اين 

مل��صم  املا�صرتز اخلتامية  لبط�لة  نف�صها 
ك���رة امل�����ص��رب، وال��ت��ي جت��م��ع اأف�صل 

ال����ع����امل،  ث���م���ان���ي���ة لع����ب����ن يف 
وذلك مب�جب القرعة 

ام�س  �صحبت  التي 
الربعاء يف لندن.
و�صمت املجم�عة 
�صميت  ال�������ت�������ي 

بيكر،  ب�����ري���������س 
امل�صنف  ف������ي������درر 

ث������ان������ي������ا، وزف������ري������ف 
ال����ث����ال����ث وال�����ك�����روات�����ي 
م��������اري��������ن ����ص���ي���ل���ي���ت�������س 

اخلام�س والمركي جاك 
�ص�ك الثامن.

الأخ���رى  املجم�عة  اأم���ا 
ال��������ت��������ي ������ص�����م�����ي�����ت ب���ي���ت 

ال�صباين  فت�صم  �صامربا�س، 
النم�ص�ي  الأول،  ن����ادال  راف���اي���ل 

البلغاري  ال����راب����ع،  ت��ي��ي��م  دوم��ي��ن��ي��ك 
والبلجيكي  ال�����ص��اد���س  دمي���ي���رتوف  غ��ري��غ���ر 

دافيد غ�فان ال�صابع.
وتقام بط�لة املا�صرتز يف لندن بن 12 ت�صرين الثاين 
ن�فمرب احلايل و19 منه. واأح��رز فيدرر لقبها �صت 
ال�صابعة،  للمرة  بلقبها  التت�يج  عن  ويبحث  م��رات، 
ليت�ج م��صما لفتا �صهد ع�دته بق�ة اىل املالعب بعد 

غياب اأ�صهر نهاية امل��صم املا�صي ب�صبب الإ�صابة.
لقبا  بينها  األ��ق��اب  �صبع  ال�صنة  ه���ذه  ف��ي��درر  واأح����رز 
بط�لتن من البط�لت الكربى “غراند �صالم” هما 
ا�صرتاليا املفت�حة ووميبلدون النكليزية، بينما اأحرز 
نادال لقبي البط�لتن الخرين )فرن�صا وال�ليات 

املتحدة(.
يف املقابل، حقق زفريف �صع�دا �صاروخيا هذه ال�صنة 
ت�جه باحلل�ل ثالثا يف الت�صنيف واإحراز لقب خم�س 
دورات، بينما م�نرتيال الكندية للما�صرتز حيث فاز 

يف النهائي على فيدرر.
اإنهاء  ال���ذي �صمن  ن����ادال  م�����ص��ارك��ة  ب��ع��د  ت��ت��اأك��د  ومل 
امل��صم يف ال�صدارة، ويبحث عن لقبه الأول يف بط�لة 
دورة  م��ن  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب���ع  ان�صحابه  بعد  امل��ا���ص��رتز، 
وكان  الركبة.  يف  لإ�صابة  للما�صرتز  بر�صي  باري�س 
طبيبه اأنخل رويز ك�ت�رو اأكد ام�س الأول الثالثاء ان 
املاتادور يق�م بكل ما يلزم للم�صاركة يف بط�لة لندن، 

من دون ان ي�صتبعد غيابه.
ومب�جب القرعة، تقام الأحد املقبل مباراتا جمم�عة 
ب�ري�س بيكر، فيلتقي فيدرر مع �ص�ك، وزفريف مع 
�صيلتي�س، على ان تبداأ الثنن مباريات جمم�عة بيت 

نادال  وبعدها  ودمي��ي��رتوف،  تييم  بلقاء  �صامربا�س 
ومب�جب  يخ��س وغ�����ف����ان.  ال�����ق�����رع�����ة،  ن�����ظ�����ام 

ك������ل لع��������ب ث����الث 
كل  يف  م���ب���اري���ات 
جم��������م���������ع��������ة، 
اأف�صل  وي��ت��اأه��ل 
اىل  لع���������ب���������ن 
ن�صف  ال���������������دور 

النهائي.

حققت جلنة دوري املحرتفن اإجنازاً جديداً لكرة القدم 
الإماراتية على امل�صت�ى القاري، بف�زها بجائزة اأف�صل 
منظمة كرة قدم، معرتف بها من الحتاد الآ�صي�ي لكرة 
الريا�صة  �صناعة  ج�ائز  م�صابقة  �صمن  وذل��ك  القدم، 
الآ�صي�ية، وت�صلم �صعادة عبد اهلل نا�صر اجلنيبي رئي�س 
جلنة دوري املحرتفن الإماراتي، اجلائزة خالل حفل 
ا�صت�صافته  وال��ذي  الثالثة،  دورت��ه��ا  يف  امل�صابقة  ج�ائز 
الثالثاء  الول  اأم�����س  بانك�ك  التايالندية  العا�صمة 

امل�افق ال�صابع من ن�فمرب اجلاري.
وتف�ق دوري اخلليج العربي على اأكرب واأعرق الدوريات 
الآ�صي�ية التي ناف�صت على هذه اجلائزة يف هذا العام، 
حيث كانت اللجنة املنظمة اأعلنت عن تاأهل �صت دوريات 
اجلائزة،  ه���ذه  ع��ل��ى  للمناف�صة  الأخ����رة  امل��رح��ل��ة  اإىل 
دوري اخلليج  ج��ان��ب  اإىل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ال��ق��ائ��م��ة  و���ص��م��ت 
العربي، كال من الدوري الياباين، والدوري ال�صع�دي، 
ال�������دوري ال�����ص��ي��ن��ي، ال�������دوري الأ������ص�����رتايل، والحت�����اد 

التايالندي لكرة القدم.
وت���ق����م م�����ص��اب��ق��ة ���ص��ن��اع��ة ال��ري��ا���ص��ة يف اآ���ص��ي��ا بتكرمي 
املميزين يف خمتلف املجالت املتعلقة ب�صناعة الريا�صة 
وت��ط���ي��ره��ا يف ال���ق���ارة، ح��ي��ث تنظم ح��ف��اًل ���ص��ن���ي��اً يتم 
التحكيم  لقرارات جلنة  وفقاً  الفائزين،  اإع��الن  خالله 
املك�نة من اأكر من ع�صرين ع�ص�اً من خرباء �صناعة 
ا�صتناداً  الفائزين  حتدد  والتي  اآ�صيا،  ق��ارة  يف  الريا�صة 
التي  اإىل معاير حمددة يف كل فئة من فئات اجلائزة 

يبلغ عددها 23.
ملا  ا�صتمراراً  العربي باجلائزة  وياأتي ف�ز دوري اخلليج 
اأهله  حققه دورينا من تط�ر كبر يف الفرتة ال�صابقة، 
لحتالل �صدارة ترتيب الدوريات الآ�صي�ية يف ت�صنيف 
م��رات متتالية  ال��ق��دم، لثالث  الآ���ص��ي���ي لكرة  الحت���اد 

خالل عام واحد، حيث حقق دوري اخلليج العربي املركز 
الأول يف الت�صنيف الآ�صي�ي يف يناير ثم يف ي�ني� واأخراً 
اهلل  عبد  �صعادة  ن�صب  جانبه  م��ن   .2017 اكت�بر  يف 

الف�ز بهذه اجلائزة لت�جيهات  نا�صر اجلنيبي ف�صل 
القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة، 

القدم  وك��رة  عامة  ب�صفة  الريا�صة  ت�صع  التي 
اهتماماتها،  مقدمة  يف  التحديد  وج��ه  على 
اأ���ص��ب��اب النجاح  وحت���ر����س ع��ل��ى ت���ف��ر ك���ل 
الدولة،  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة  امل���ؤ���ص�����ص��ات  ملختلف 
على  املحرتفن  دوري  م���ؤك��داً حر�س جلنة 
ال�صر قدماً على نهج القيادة الر�صيدة التي 

يف  واح���د  ال��رق��م  اإىل  ال������ص���ل  ت�صتهدف 
خمتلف املجالت.

وق��ال: »ما حتقق من اإجن��از يح�صب لكل 
دوري  مبنظ�مة  ال�صلة  ذات  الأط����راف 
اخلليج العربي، من اأندية و�صركاء ورعاة 
وجمه�ر، حيث اأ�صهم كل طرف بن�صيبه 
لي�صبح  ال�����دوري،  منظ�مة  ت��ط���ي��ر  يف 
دوري���ن���ا خ����الل ���ص��ن���ات ق��ل��ي��ل��ة واح�����داً 
الآ�صي�ية،  ال���ق���ارة  دوري�����ات  اأب�����رز  م���ن 
ب��ل م��ت��ف���ق��اً ع��ل��ى ك���ربى ال���دوري���ات يف 

القارة«.
اجلائزة  ه��ذه  على  »احل�ص�ل  واأ���ص��اف: 

ي���دف���ع���ن���ا مل����ا����ص���ل���ة ال���ع���م���ل م�����ن اأج�����ل 
م��زي��د م��ن ال��ت��ط���ي��ر، م��ن خ���الل اخلطة 

اأطلقتها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اللجنة يف مار�س 2017، وتهدف اإىل حتقيق 

القدم  كرة  الح��رتاف، يف  الريادة وتط�ير منظ�مة 
الإمارتية، التي ن�صعى لل��ص�ل بها اإىل اأعلى املراتب.

�ملخ�سرم فيدرر يف مو�جهة �ل�ساعد زفرييف 

جلنة دوري �ملحرتفني تفوز بجائزة 
�أف�سل منظمة كرة قدم يف �آ�سيا

ال�صباين  بر�صل�نة  اىل  املنتقل  عثمان دميبيلي  الفرن�صي  اجلناح  ياأمل 
جه�زيته  ا�صتعادة  يف  المل��اين،  دورمت�ند  ب�رو�صيا  من  �صخمة  ب�صفقة 
الأول  كان�ن   23 ري��ال مدريد يف  املنتظر �صد غرميه  الكال�صيك�  قبل 

دي�صمرب املقبل، وذلك بعد خ�ص�عه جلراحة يف اأيل�ل �صبتمرب املا�صي.
ناجحة  اج��رى جراحة  ال��ذي  اوراف���ا  �صاكاري  الفنلندي  الطبيب  وق��ال 
لدميبيلي بفخذه بعد انتقاله ال�صيف املا�صي اىل بر�صل�نة مقابل 105 
ال�صبانية عن ع�دة  “كادينا �صر”  اذاع��ة  ي���رو يف مقابلة مع  مالين 
�صابقا  ق��ال  لقد  مت�قعا.  ك��ان  ا�صرع مما  الم���ر  تبدو  ال�صاب:  الالعب 
انه يريد الع�دة قبل امل�عد املحدد، لكن ل نعرف ما اذا كان هذا المر 

واردا.
وكان من املقرر ان يغيب الدويل دميبيلي ملدة ثالثة ا�صهر ون�صف حتى 
فخذه  يف  الراأ�صن  ذات  ع�صلة  يف  لتمزق  تعر�صه  بعد   ،2018 مطلع 

الي�صر خالل م�اجهة خيتايف يف الدوري املحلي.
“هل مبقدوره اللعب �صد مدريد؟  وتابع اوراف��ا 
ا�صمن لكم  ان  رمب��ا، رمب���ا... لكن ل ميكنني 

اي �صيء.
واردف “يتدرب الآن على الرمال يف بر�صل�نة، 
الثاين  ت�صرين  منت�صف  بحل�ل  ان��ه  واأعتقد 
ن�فمرب، �صيك�ن قادرا على مل�س الكرة 
ب�مجه�د  ق��ام  اذا  اأخ����رى...  م��رة 
النتكا�س،  خطر  ه��ن��اك  ك��ب��ر، 
ل��ك��ن اذا ت��ع��اط��ى م���ع الم����ر 
ب����ه����دوء، ���ص��ت��ك���ن ع��ل��ى ما 

يرام«.
وخ����������ا�����������س ال�������������دويل 
ال�����ف�����رن�����������ص�����ي ث������الث 
م����ب����اري����ات ف���ق���ط مع 
منذ  ب�����ر������ص�����ل������ن�����ة 
ان��ت��ق��ال��ه ال���ي���ه يف 
�صفقة قد ت�صل 
 145 اىل 
م��������ل��������ي���������ن 
ي����رو بعد 
فة  �صا ا
املكافاآت 
ملرتبطة  ا

بالنتائج.
وك���������������������������ان 
فالفردي  ارن�����ص��ت��� 
مت�صدر  بر�صل�نة،  م���درب 
الدوري ال�صباين راهنا، قال 
يت�قع  ل  انه  املا�صي  ال�صب�ع 
عيد  “قبل  دمي��ب��ي��ل��ي  ع������دة 

امليالد«.

دميبيلي ياأمل ��ستعادة 
جهوزيته قبل �لكال�سيكو 



    

 
�لعثور على ر�سيعة حية رغم دفنها

عق م�اطن يف اململكة العربية ال�صع�دية، اأثناء تنزهه يف منطقة  �صُ
يتجاوز  ل  ر�صيعة  على  بعث�ره  بي�صة،  حمافظة  من  قريبة  برية 

عمرها 7 اأيام، ُدفنت حتت الأر�س لكنها ل تزال على قيد احلياة.
وقال امل�اطن اإنه واأثناء تنزهه �صمع �ص�ًتا يخرج من حفرة مغطاة 
بالرتاب، فقام بنب�صها، ليفاجاأ مب�ل�دة ملف�فة يف قطعة قما�س، 
الإ�صعاف،  برفقة  للم�قع  ح�صرت  التي  الأمنية،  اجلهات  فاأبلغ 
بي�صة،  ل�صحة  الإع��الم��ي  الناطق  واأك��د  عكاظ.  �صحيفة  بح�صب 
للم�صت�صفى، حيث  الطفلة  ،واأح�صرت  با�صرت احلالة  ال�صرطة  اأن 
تبن اأنها حديثة ال�لدة، م�صًرا اإىل اأنها تتمتع ب�صحة جيدة، ومت 

حت�يلها اإىل ق�صم احل�صانة.

�لإعد�م لقاتلة �أزو�جها �لثالثة
حكم على يابانية يف ال�صبعن من العمر بالإعدام �صنقاً بعد اإدانتها 
بتهمة قتل ثالثة من اأزواجها ال�صابقن وحماولة قتل رابع على 

ما اأفادت حمكمة منطقة كي�ت� ل�كالة فران�س بر�س. 
كاكيهي  �صي�صاك�  حماكمة  خ��الل  اأنفا�صها  ال��ب��الد  حب�صت  وق��د 
للذك�ر،  الآكلة  العنكب�تة  اإىل  اإ���ص��ارة  يف  ال�ص�داء  الأرم��ل��ة  امللقبة 

التي انطلقت نهاية ي�ني� املا�صي يف كي�ت�. 
وقالت النيابة العامة اإنها كانت ت�صتخدم ال�صيانيد للتخل�س من 
ثروة  �صن�ات  م��ن ع�صر  اك��ر  م��دى  ب��ذل��ك على  اأزواج��ه��ا جامعة 
تقريباً(  ي���رو  مالين   7،6( ين  مليار  بح�ايل  ال�صحف  قدرتها 
من خالل عق�د تاأمن على احلياة وممتلكات غر منق�لة وودائع 
م�صرفية اثر وفاة ه�ؤلء الرجال.  وكانت كاكيهي غالباً ما تختار 
اأزواجاً م�صنن اأو مر�صى واأثرياء خ�ص��صاً ل ورثة لهم من خالل 
وكالت زواج اأحيانا.  وقد خ�صرت بعد ذلك جزءاً كبراً من ثروتها 
  .2014 ا�صتثمارات مالية غر م�فقة واأوقفت يف ن�فمرب  ب�صبب 
وقد �صدد حمام�ها على اأنها غر مذنبة معتربين اأن قدرتها على 
احلكم على الأ�صياء غر �صليمة، اإل اأن كاكيهي التي لزمت ال�صمت 
اأنها قتلت  يف مطلع املحاكمة فاجاأت املحكمة عندما اقرت لحقاً 

زوجها الرابع العام 2013. 

قر�س يفرت�س �سابًا 
ق�صى �صاب يف الثانية والع�صرين من عمره بعدما هاجمته �صمكة 
اأح��د �ص�اطئ ك�با، وه�  رف��اق له على  ك��ان ي�صبح مع  قر�س فيما 
حادث قلما ي�صّجل مثله يف هذه اجلزيرة، بح�صب ما نقلت و�صائل 

اإعالم حملية .
جمم�عة  هاجمت  ال��ق��ر���س  �صمكة  اإن  "اأه�را"  �صحيفة  وكتبت 
وقتلت  غ�اردالفا�صا  �صاطئ  على  ي�صبح�ن  كان�ا  الأ�صخا�س  من 
اأحدهم، م�صرة اإىل اأن احلادث "مل ي�صبق له مثيل" يف تاريخ هذا 

املنتجع ال�اقع على بعد 730 كيل�مرتاً �صرق هافانا.
وقال الأ�صخا�س الذين كان�ا برفقة ال�صاب القتيل اإن احلادث وقع 
عند ال�صاعة 23،00 بالت�قيت املحلي، واإنهم كان�ا ي�صبح�ن على 

بعد اأقل من ثالثة اأمتار من ال�صاطئ.
وق��ل��ي��اًل م��ا ت��ق��رتب الأ���ص��م��اك امل��ف��رت���ص��ة م��ن ال�����ص���اح��ل يف بحر 
جتذب  التي  املنطقة  ه��ذه  مياه  يف  م���ج���دة  اأنها  علماً  الكاريبي، 

مالين ال�صياح �صن�ياً.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفل خارق يحري �لعلماء
�صدم طفل رو�صي العلماء واأ�صعل حرتهم مبعل�مات خميفة عن م�صتقبل ك�كب الأر�س وغزوه من قبل الكائنات 

الف�صائية، م�صبباً جدًل وا�صعاً يف اأو�صاط اخلرباء خا�صة مع معل�ماته الكثرة عن الف�صاء التي اأدىل لهم بها.
وادعى الطفل اأنه عا�س يف الف�صاء حياة �صبقت ولدته على الأر�س، واأنه زار ك�كب الأر�س �صابقاً عندما كان طياراً 

يف الف�صاء.
وذكرت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن والدي الطفل اأكدا اأنه كان قادراً على الكالم بعد اأ�صهر قليلة من ولدته 

وكان يتحدث عن اأم�ر غريبة مثل: احل�صارات الف�صائية.
اأن��ه كان ق��ادراً على الكتابة وال��ق��راءة بل  اأك��دا  اأك��ر، وفقاً لل�صحيفة، اأن وال��دي الطفل الرو�صي  اأث��ار احل��رة  وما 

والر�صم -اأي�صاً- عندما بلغ من العمر عامن فقط، وه� ما يعترب م�صتحياًل لأي طفل اآخر يف �صّنه.
ونقلت ديلي ميل يف تقريرها، عن والدة الطفل، والتي تعمل طبيبة، ق�لها: “اإن اأول اإ�صارة كانت تدل على اأنه طفل 

مميز ظهرت بعد اأ�صب�عن من ال�لدة فقط، اإذ كان قادراً على رفع راأ�صه دون م�صاعدة”.
وزعم الطفل ب�ري�صكا، وينحدر من مدينة Volgograd الرو�صية اأنه عا�س على ك�كب املريخ الذي دمرته احلرب 

وتعر�س لكارثة ن�وية يف املا�صي ال�صحيق.
اأق��دام ل يزال�ن يعي�ص�ن حتت �صطح الأر���س على  اأن املريخين الذين يبلغ ط�لهم ح�ايل �صبعة  وادع��ى الطفل 

الك�كب الأحمر ويتنف�ص�ن ثاين اأك�صيد الكرب�ن، على حد ق�له.
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�ل�سرير �ل�سم�سي يت�سب بحفرة يف وجه �سيدة
يف  حلفرة  �صادمة  ���ص���رة  ال�صم�صي  ال�صرير  على  �صابقة  مدمنة  �صاركت 
وجهها، ناجتة عن عالج مر�س ال�صرطان الذي ت�صبب به تعر�صها لالأ�صعة 
ال�صارة. وكان الطباء، قد �صخ�ص�ا اإ�صابة اإلن �صيف ب�صرطان ال�جه يف 
عام 2013، ومن املرجح اأن الأورام اخلبيثة، ناجتة عن ا�صتخدامها لل�صرير 

ال�صم�صي منذ عق�د، بح�صب �صحيفة مرور الربيطانية.
من  ل��ع��دد  اإل����ن  خ�صعت  وج��ه��ه،  يف  العميقة  احل��ف��رة  ه���ذه  ج��ان��ب  واإىل 
جف�نها،  وحتى  وكتفيها  وفخذها  اأذنيها  وراء  اجللد  لرتقيع  العمليات، 
وكان على الأطباء، اإزالة قطع كبرة من وجهها ب�صكل متكرر، مع انت�صار 

�صرطان اجللد.
وعلى الرغم من العمليات اجلراحية القا�صية، قالت اإلن اإن املرحلة الرابعة 
اإلن من خالل  اإىل رئتيها. وتاأمل  انت�صرت ب�صكل ماأ�صاوي  من ال�صرطان 
الآخرين،  اأن تنبه  الت�ا�صل الجتماعي،  التي ن�صرتها على م�اقع  ال�ص�ر 

من خماطر التعر�س ب�صكل متكرر لل�صرير ال�صم�صي.
جراحية،  عملية   15 ل���  اإل���ن  خ�صعت  ال�����ص��رط��ان،  م��ع  معركتها  وخ���الل 
املر�س  اأن  اكت�صفت  امل��ط��اف،  نهاية  ويف  ب��الأ���ص��ع��ة،  ال��ع��الج  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
م�صاركة  اإىل  دفعها  ما  وه��ذا  حياتها.  م��ه��دداً  رئتيها،  اإىل  انت�صر  اخلبيث 

ق�صتها املاأ�صاوية، لتك�ن عربة مل�صتخدمي ال�صرير ال�صم�صي.

�لتلوث يحّول نيودلهي �إىل "غرفة غاز"
ام�س  لالإزعاج  مثر  ب�صكل  مرتفعة  م�صت�يات  ني�دلهي  يف  التل�ث  �صجل 
اإج��راءات ط�ارئ مثل اإغالق املدار�س، كما �صبه  الول وتفكر ال�صلطات يف 

وزراء بارزون املدينة باأنها غرفة غاز.
وت�صنف ني�دلهي، التي يقدر عدد �صكانها ب�19 ملي�ن ن�صمة، �صمن اأكر 
املدن تل�ثاً يف العامل، ولكن يبدو اأن خطط معاجلة تده�ر ج�دة اله�اء مل 

ت�ؤت ثمارها حتى الآن.
وا�صتيقظ �صكان املدينة الي�م على �صباح حماط ب�صباب الدخان الكثيف، 
اخل���روج يف  بعدم  النا�س  ون�صح�ا  اأزم���ة �صحية،  م��ن  الأط��ب��اء  ح��ذر  حيث 

اله�اء الطلق �ص�ى يف حالت ال�صرورة الق�ص�ى.
وتراوحت م�صت�يات اجل�صيمات العالقة التي تقل عن 2.5 ميكرومرت )بي.

اإم 2.5( بن 400 و 900 ميكروغرام لكل مرت مكعب �صباح الي�م الثالثاء، 
وه� ما ميثل عدة اأ�صعاف احلد الآمن.

وت��صي منظمة ال�صحة العاملية بعدم تعر�س الب�صر مل�صت�يات من ج�صيمات 
2.5" تزيد على 10 ميكروغرام لكل مرت مكعب يف املت��صط على  "بي.اإم 
مدار العام، اأو 25 ميكروغرام خالل اأي 24 �صاعة، حيث ميكن للج�صيمات 

ال�صغرة الدخ�ل بعمق اإىل الرئتن وحتى جمرى الدم.
وقال رئي�س وزراء ني�دلهي اآرفيند كجري�ال، اإن "دلهي اأ�صبحت غرفة غاز، 

كل عام يحدث ذلك خالل هذا ال�قت من العام".

طائرة درون تقتحم 
�سجنًا لتهريب �ملمنوعات

رجل  على  القب�س  ال�صرطة  األقت 
واله�اتف  املخدرات  تهريب  حاول 
با�صتخدام  ال�صجن  اإىل  املحم�لة 
درون، وحكمت  بدون طيار  طائرة 
بال�صجن ملدة ثالثة  املحكمة عليه 

اأع�ام. 
بعدما  اأدي���ف���ي  ت�����ص��اريل  ت��ت��ب��ع  مت 
تلقت ال�صرطة بالغاً من م�ظفي 
بروؤيتهم على  يفيد  ال�صج�ن  اأحد 
ك��ام��رات امل��راق��ب��ة ل��ط��ائ��رة درون 

تتجه نح� ال�صجن. 
قفز  امل��ك��ان،  اإىل  و�ص�لهم  ول���دى 
�صيارتهم  م����ن  ال�������ص���رط���ة  رج������ال 
واأم�����ص��ك���ا ب��ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي عروا 
القنب  من  118 غراماً  داخلها  يف 
غ��رام من   1.7 و  نقالن  وهاتفن 

عقار له تاأثر نف�صي.
بداية  يف  ال�����ص��رط��ة  ت��ت��م��ك��ن  ومل 
الأم���ر م��ن حت��دي��د م��ك��ان التحكم 
التحقيقات  اأن  اإل  ب���ال���ط���ائ���رة، 
اأو�صلتهم اإىل عن�ان اأديفي، �صمال 
لندن. وقد اعرتف اأديفي باأنه قام 
بتهريب امل�اد املمن�عة اإىل ال�صجن 
والتي و�صلت قيمتها اإىل 40.000 

دولر اأمريكي. 
وق���د اأث�����ارت احل���ادث���ة م���ج��ة من 
فعل  ردة  اأهمها  كان  الأفعال  ردود 
الذي  غيمي  �صام  ال�صج�ن،  مدير 
عرب عن ت�صميمه على وقف تدفق 
واأ�صاد  ال�����ص��ج���ن،  اإىل  امل���خ���درات 
بنت�نفيل  جمب  �صجن  مب�ظفي 
ال���ذي���ن حال�ا  ال�����ص��رط��ة،  ورج�����ال 
اإىل  املمن�عة  الب�صائع  دخ�ل  دون 
ديلي  �صحيفة  بح�صب  ال�����ص��ج��ن، 

ميل الربيطانية.

م��اعز يت�س��ّبب 
بح�ادث دم�وي

الت�ا�صل  م����اق���ع  ع���رب  ف��ي��دي���  ان��ت�����ص��ر 
الجتماعي، حلادث �صر ماأ�صاوي جرى 

يف مدينة بكن ال�صينية.
ويف التفا�صيل، تظهر يف الفيدي� �صيارة 
حت���اول جت��ن��ب ال���ص��ط��دام مب��اع��ز على 
طريق �صريع يف بكن ما اأدى اإىل ح�ص�ل 

حادث ال�صطدام الأّول.
اأم����ا احل����ادث ال���ث���اين، ف��ك��ان ح��ن مّرت 
ال��ط��ري��ق ب�صرعة  ك��ب��رة ع��ل��ى  ���ص��اح��ن��ة 
على  املت�قفن  ال�صائقن  ده�صت  فائقة 

الطريق لتفقد �صياراتهم.
ن�صر اإىل اأن احلادث املاأ�صاوي مت ت�ثيقه 
من خالل كامرات مراقبة م��ص�عة يف 
املكان. وقد قيل اإنه اأدى اإىل اإ�صابة عدد 
من ال�صائقن ووفاة �صخ�صن ف�ر وق�ع 

احلادث واآخر بعد نقله اإىل امل�صت�صفى.

�إبرة د�خل �ساقي �مر�أة    70
ع��ر الأط��ب��اء على اأك��ر م��ن 70 اإب���رة ودب������س ومغرو�صة 
داخل ج�صد امراأة هندية، تدعي اأنها ل تعرف كيف و�صلت 
الإبر  اإن  عاماً(،   35( ديفي  اأن��ص�يا  وتق�ل  ج�صدها.  اإىل 
داخل  تظهر  ب���داأت  الطبية،  احل��ق��ن  وروؤو�����س  والدبابي�س 
اأن عانت من �صع�بات يف  2012، وبعد  اأطرافها منذ عام 
اخلم�س  ال�صن�ات  م��دى  على  وال���ق���ف  واجل��ل������س  امل�صي 
امل�����ص��اع��دة الطبية.  اإىل ط��ل��ب  اأخ����راً  ا���ص��ط��رت  امل��ا���ص��ي��ة، 
الأ�صياء  ه��ذه  بغر�س  تق�م  اأن��ص�يا  اأن  الأط��ب��اء،  ويعتقد 
تفعل  مل  اأنها  على  ت�صر،  اأنها  اإل  بنف�صها،  ج�صدها  داخ��ل 
ذلك، ول تتعمد اأذية نف�صها. حيث تق�ل "اأعاين من هذه 
امل�صكلة منذ خم�س �صن�ات، حيث تخرج الأبر من ج�صمي. 
لي�س لدي اأي نف�صر لذلك، لكنها ت�صببت يل باآلم مربحة، 
واأنا بحاجة اإىل العالج للتخل�س منها". وت�صيف اأن��ص�يا 
اأن الأمر يبداأ على �صكل نت�ءات �صغرة على �صاقيها، قبل 
دب��س.  اأو  اأو م�صمار  اإب��رة  وتنفجر، ويخرج منها  تنم�  اأن 
منذ  معها  يعي�س  وال��ذي  ك�مار،  اأوادي�����س  �صقيقها  ويق�ل 
اأن �صقيقته  اإنه ل يعتقد  7 �صن�ات،  وفاة زوجها قبل نح� 
ت�ؤذي نف�صها. وي�صيف ك�مار "يخرج من ج�صدها 3 اأن�اع 
من الأ�صياء، وهي الإبر وامل�صامر واإبر احلقن امل�صتخدمة 
معها  اأن��ا  لذلك.  تف�صر  اأي  لدينا  ولي�س  امل�صت�صفيات،  يف 
اإىل  ي����ؤدي  ���ص��يء  اأي  اأ���ص��اه��ده��ا تفعل  ال���ق��ت، ومل  ط����ال 
حدوث ذلك، ونحن بحاجة اإىل من يف�صر لن ما يحدث".

قتلت جدها متاأثرة مب�سل�سل رعب 
اأ�صدر قا�س يف اأ�صرتاليا حكماً بال�صجن مدى احلياة بحق 
فتاة اأ�صرتالية عمرها 20 عاماً طعنت جدها حتى امل�ت 
�صت�ري" الأمريكي  ه�رور  "اأمريكان  متاأثرة مب�صل�صل 
التليفزي�ين، وا�صفاً اجلرمية باأنها "وح�صية" و"قا�صية 
القلب". واأفادت وكالة "ا�صرتاليان اأ�ص��صيتد بر�س" باأن 
قا�صي املحكمة العليا يف ولية اأ�صرتاليا اجلن�بية كفن 
نيك�ل�ص�ن، قال اإن اجلرمية التي ارتكبتها بريتني جيد 
تزال  ل  ال�صابة  واأن  وم��ق��ززة،  �صريرة  جرمية  ه��ي  دوي��ر 
جرمية  نيك�ل�ص�ن:  وق��ال  املجتمع.  على  خ��ط��راً  ت�صكل 
القتل هذه متت ب�ح�صية وق�ص�ة قلب، كما مت التخطيط 
19 عاماً  ب����ارد دون ان��ف��ع��ال. ك���ان ع��م��ر دوي����ر  ب���دم  ل��ه��ا 
باأربع طعنات على جدها روبرت وايت�يل  انهالت  عندما 
من  املا�صي،  العام  اأديليد  مبدينة  منزله  يف  عاماً(   81(
دولر  األ��ف   100 على  زادت  التي  مدخراته  �صرقة  اأج��ل 
اأ�صرتايل )77 األف دولر اأمريكي( كان يحتفظ بها نقداً 
يف ور�صته. وجاء يف الأق�ال اأمام املحكمة اأنه بعد طعنه، 
انتظار  خ��الل  الأط��ب��اق يف منزل جدها  غ�صلت احلفيدة 
املحاكمة  دوي���ر خ���الل جل�صة يف  وق���ال حم��ام��ي  وف��ات��ه. 
تاأثرت يف جرميتها  اإنها  اإن م�كلته قالت  املا�صي  ال�صهر 
�صت�ري"  ه�رور  "اأمريكان  الأمريكي  الرعب  مب�صل�صل 

الذي يحت�ي على جرائم قتل وجرائم اأخرى مروعة.

يعرت�سون دورية �سرطة ب�ساطور
اأقدم 4 اأ�صخا�س يف الك�يت على اعرتا�س طريق دورية 
اأن ا�صطدم�ا بها عمًدا، ثم قام واحد منهم بقذف  بعد 
ك�����ص��ر زجاج  ���ص��اط���ر ع��ل��ى رج����ال الأم�����ن؛ م��ا ت�صبب يف 
�صيارتهم اأثناء حماولة م�ؤازرة  قائد �صيارة رباعية الدفع 

وتهريبه من الدوريات. �صو يون يل خالل ح�صورها الحتفال باإعادة افتتاح لكو�صت روديو دريف بوتيك يف �صيت�س غولد�صتني بلو�س اأجنلو�س.  )ا ف ب(

مز�د يعر�س �آلت 
جيتار م�ساهري 

 �صيك�ن على ه�اة القتناء الذين 
يريدون امتالك قطعة من التاريخ 
ال�صتعداد لإنفاق مبالغ  امل��صيقى 
املقبل  ال�صهر  ني�ي�رك  يف  طائلة 
ل�صراء اآلت جيتار من طراز فيندر 
عليها  ع��زف  جيلد  اأو  جيب�ص�ن  اأو 
م�صاهر من اأمثال ت�م بيتي وب�ل 

ماكارتني وجيمي هندريك�س.
للمزادات  جرنزي  دار  و�صتعر�س 
كان�ن  دي�����ص��م��رب  م���ن  ال���ث���اين  يف 
اآلت  ب�هيمي�ن  ���ص��ال��ة  يف  الأول 
و�صرائط  و����ص���اك�������ص���ف����ن  ج���ي���ت���ار 
ت�صجيل وتذكارات م��صيقية اأخرى 
امل��صيقين  اأ�صهر  ببع�س  ارتبطت 
املزاد  وي��اأت��ي  الع�صرين.  ال��ق��رن  يف 
بعد اأن باعت دار جرنزي يف ماي� 
ا�صتخدمه  اأيار جيتار وولف الذي 
جري جار�صيا مقابل 1.9 ملي�ن 

دولر.
جيتار  املعرو�صة  الآلت  بن  ومن 
اأح���م���ر م���ن ط�����راز ج��ي��ل��د مغطى 
مبل�صقات عزف عليه هندريك�س يف 
1968 بفندق يف ميامي بفل�ريدا 
ب���ع���د ه����ط�����ل امل����ط����ر ع���ل���ى حفل 
اإتينجار  اأرلن  وق����ال  م������ص��ي��ق��ي. 
ه�  "اندفع  ج��رن��زي  دار  رئ��ي�����س 
وع����ازف�����ن اآخ������رون وك����ل م���ن كان 
ا�صتيعابهم  املجاور  للفندق  ميكن 
فيما  ال���داخ���ل  اإىل  م��ع��ج��ب��ن  م���ن 
�صاخبا،  م��صيقيا  ح��ف��ال  اأ���ص��ب��ح 
وه������ذا ه����� اجل���ي���ت���ار ال������ذي عزف 
املزاد  اأن  اإتينجار  واأ���ص��اف  عليه". 
ت�ب  ج���ل��د  جيتار  اأي�����ص��ا  �صي�صم 
جيب�ص�ن  ط���راز  م��ن   1953 ل��ع��ام 
لي�س ب�ل ا�صتخدمه ب�ل ماكارتني 

يف 2012.

ف�سلت من عملها ب�سبب �إ�سارة بذيئة 
من  للف�صل  املتحدة،  ال���لي��ات  يف  ام���راأة  تعر�صت 
م�كب  نح�  بذيئة  باإ�صارة  قيامها  ب�صبب  عملها، 
مرورها  اأثناء  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س 

دراجتها بجانبه.
التقاط  من  لرتامب،  مرافقاً  كان  م�ص�ر  ومتكن 
الإ���ص�����������������ارة ال��ب�����������������ذئ��ي��ة ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا ج�يل 
فرجينا  ب�لية  �صرتلينج  منطقة  يف  بري�صكمان، 
اأثناء مغادرة الرئي�س ملعب اجل�لف يف 28 اأكت�بر 

املا�صي.
وتق�ل بري�صكمان 50 عاماً ل�صحيفة "هافينجت�ن 
يف  يغلي  ال��دم  ب��داأ   : النباأ  اأوردت  التي  ب��صت" 
ع���روق���ي ع��ن��دم��ا ك����ان مي���ر ب��ج��ان��ب��ي. ومت ت����داول 
قيامها  اأثناء  بري�صكمان  بها  تظهر  التي  ال�ص�رة 
بالإ�صارة البذيئة على الإنرتنت، بعد اأن مت ن�صرها 

على م�قع الت�ا�صل الجتماعي ت�يرت.

ث��م ا���ص��ت��خ��دم��ت ب��ري�����ص��ك��م��ان، ال��ت��ي ت��ع��م��ل حمللة 
املثرة للجدل، ك�ص�رة �صخ�صية  ال�ص�رة  ت�ص�يق، 
وت���ي��رت، واأخطرت  ب����ك  ع��ل��ى م���ق��ع��ي في�س  ل��ه��ا 
ال�صركة التي تعمل بها - وهي "اأكيما اإل اإل �صي" 
ب�صاأن   - احلك�مية  العق�د  على  بالإ�صراف  املعنية 
قامت  الإن��رتن��ت. من جانبها،  على  تداوله  ما مت 
ال�����ص��رك��ة ب��ف�����ص��ل ال�����ص��ي��دة، وه����ي اأم لث���ن���ن من 
قالت  ال�اقعة، حيث  اأي��ام من  بعد ثالثة  الأب��ن��اء، 
الت�ا�صل  م�اقع  �صيا�صات  انتهكت  بري�صكمان  اإن 
ب�صمعة  ت�صر  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  وك���ان  الج��ت��م��اع��ي، 

ال�صركة املهنية.
اأخربت  اإنها  بري�صكمان  قالت  اأخ���رى،  ناحية  من 
الت�ا�صل  ب����اأن ���ص��ف��ح��ات��ه��ا ع��ل��ى م����اق���ع  ال�����ص��رك��ة 
الجتماعي ل تت�صمن ا�صم ال�صركة التي تعمل بها، 

كما اأن ال�اقعة مل تكن اأثناء م�اعيد العمل.

�سورة نادرة ل��ساكري� يف مر�هقتها
انت�صرت �ص�رة عرب م�اقع الت�ا�صل الجتماعي للنجمة العاملية �صاكرا اأثناء فرتة 
مراهقتها. و�صجت بها و�صائل الإعالم ونالت الإعجابات والتعليقات من اجلمه�ر 

واملعجبن، وتغزل�ا ب�صعرها الأ�ص�د يف ال�ص�رة.
يبقى ق�صم اآخر اعترب اأن جمالها الآن يطغي عن مظهرها من قبل وانها الن اجمل 

بكثر مما كانت عليه.
اإلغائها  بعد  اأملانيا  يف  واأ�صدقائها  جلمه�رها  م�ؤخراً  اعتذرت  قد  �صاكرا  اأّن  يذكر 
حفلها الذي كان مقرراً يف ك�لن بعد عار�س �صحي اأمل باأوتارها ال�ص�تية، وعّلقت يف 
�صفحتها الر�صمية على اأحد م�اقع الت�ا�صل الجتماعي: "اإىل اأ�صدقائي يف اأملانيا، 
خالل الأيام الأخرة من بروفاتي، ول�ص�ء احلظ تاأذت حبايل ال�ص�تية وطلب مني 

الأطباء اأن اأريح �ص�تي كي اأتفادى �صرراً اأكرب ميكن اأن مينعني من الغناء".


